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˙ اأنَّه قال ل�شعيد بن  ا�س  بقـــات الكبري« البن �شعد عن ابن عبَّ جـــاء يف »الطَّ
ُث واأنَت ها ُهنـــا؟! قال: اأََو لي�س من ِنعمة اهلل عليَك اأن  ث؛ فقال: اأُحدِّ :: حدِّ جبـــري 

ث واأنا �شاهٌد، فاإن اأ�شبَت فذاك، واإن اأخطاأَت علَّمُتك. تتحدَّ
عـــاة اإىل اهلل اأن يكوَن بني ظهرانيهم الُعلماء  فِمـــن نعمة اهلل على َطلبة العلم والدُّ
انيُّون الَّذين ي�شَهدون على من دوَنهم يف الِعلم، ليقال ملن اأ�شاَب: اأ�شبت واأح�شنَت،  بَّ الرَّ
ريعة،  ين وحَفَظة ال�شَّ ا�س الدِّ وملن اأخطاأ: اأخطاأَت وُيعلَّم ويردُّ للَّتي هي اأقوم، فالعلماء ُحرَّ

وهم القوم الَّذين ال ي�شَقى بهم جلي�ٌس وال متعلٌِّم وال م�شت�شرٌي وال م�شتن�شٌح. 
ا نحر�س دائًما على اإطالِع بع�س اأهل الِعلم النُّبالء  وعمـــال بهذا املنهج القومي كنَّ
على كلِّ عدٍد جديٍد من جملَّتنا، لَنظفر منهم مُب�شاركة براأي اأو ن�شح اأو توجيه اأو مقال، 
ة  ˝ ـ، وكم �َشعدنا ملَّا جتـــاوب معنا هذه املرَّ بـــيُّ  َكـــُة َمـــَع اأََكاِبرُكْم«ـ  كما قال النَّ فـ»الَبَ
يخ ربيع بن هـــادي املدَخليـ   �شيخـــان جليالن مـــن اأر�س احلجاز، اأحدهمـــا �شيخنا ال�شَّ
يخ  حفظه اهلل ورعاه ـ الَّذي اأر�شل اإلينا مقااًل مل ي�شبق له واأن ُن�شر، وثانيهما �شيخنا ال�شَّ
اد الَبدرـ  حفظه اهلل ورعاهـ  الَّذي اأر�شَل اإلينا كلمًة يفرح اأمثالنا  عبد املح�شن بن حمد العبَّ
ا كلَّ خري وَف�شل ـ، وقد  زنا على املُ�شيِّ ُقُدًما فيما نحن فيه ـ فجزاه اهلل عنَّ مبثلها، ويحفِّ
الع عليها؛ ملا يف ذلك من الفائدة الُعظمى للَجميع،  اءنا الكرام يف االطِّ راأيَنا اأن ُن�شرك قرَّ

فاإليكموها:      
م رئي�س حترير جملَّة االإ�شالح يف اجلزائر. ح�شرة االأخ املكرَّ

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. ال�شَّ
خـــة: 1431/4/5هـ، املرفق بها ن�شخـــة من العدد  يت ر�شالتكـــم املوؤرَّ وبعـــد، تلقَّ
التَّا�شع ع�شر من جملَّة االإ�شالح، واإينِّ الأ�شكركم والقائمني على املجلَّة على اهتمامكم 
ـــدة املفيدة، واأ�شاأل اهلل ـ عزَّ وجلَّ ـ اأن  عوة اإىل اهلل ون�شر املقاالت اجليِّ وعنايتكـــم بالدَّ

الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته. يتوىلَّ اجلميع بتوفيقه، وال�شَّ
1431/4/16هـ ـ عبد املح�شن بن حمد العباد البدر

بويَّة، وكان  ا نتوا�شل معه باملدينة النَّ ر ب�شيخ فا�شل نبيل كنَّ كما ال يفوتني اأن اأذكِّ
خيل الَّذي وافته  كتور يو�شـــف الدَّ يخ الدُّ ـــا على متابعة اأعـــداد جملَّتنا، وهو ال�شَّ حري�شً

املنيَّة بعد �شدور العدد التَّا�شع ع�شر، فرحمه اهلل رحمًة وا�شعة.
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قواعد النشر في المجلة

العدد السابق

  اأن تكـــون املو�شوعـــات مطابقـــة خلطـــة املجلـــة، وموافقة 
ملنهجها.

  اأن يكون املقال مت�شًما باالأ�شالة واالعتدال.
ر املقـــال باأ�شلوب يحقق الغر�ـــس، ولغة بعيدة عن    اأن يحـــرَّ

التكلف والتعقيد.
  الدقة يف التوثيق والتخريج مع االخت�شار.

  اأن تكـــون الكتابة على الكمبيوتـــر، اأو بخطٍّ وا�شح مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة.

  اأال يزيد املقال على خم�س �شفحات.
  اأن يذكر �شاحب املقال ا�شمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه، 

ودرجته العلمية اإن وجدت.
  املقاالت اأو البحوث التي ال تن�شر ال تردُّ الأ�شحابها.

د.عبد املجيد جمعة

كش��ف الوج��ه الصبي��ح يف فوائ��د 
قصة الذبيح

عمار متالت

جديد  املخطوطات ال�مطبوعة

عز الدين رم�ضاين

مدرسة دار احلديث بتلمسان
يخ الب�ضري الإبراهيمي كما اأرادها ال�ضَّ
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فات الَّتي امتاز بها اأهل احلقِّ  اإّن �شفة االأمانة من اأعظم ال�شِّ
عن اأهل الباطل، ذلك الأنَّ املتَّ�شف بها يحتاج اإىل جتريد التَّوحيد 

.˝ ٍد االأمني  نا حممَّ باع لنبيِّ هلل ربِّ العاملني، واإفراِد االتِّ
y: ﴿ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  قال اهلل 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې 
ۆئ﴾ ]\}[. واالأمانة املعرو�شة هـــي اأمانة التَّكاليف، 
واهي، مع ما يتبعها من ثواب  مـــن امتثال االأوامر، واجتناب النَّ
له  وعقـــاب، وهي باملعنـــى الوا�شع كلُّ ما يحملـــه االإن�شان ويتحمَّ
مـــن اأمر دينه ودنيـــاه قواًل وفعـــاًل، وهذا يعمُّ جميـــع االأمانات 

ة واملعنويَّة. احل�شيَّ
اه هلل ح�شـــب طاقته وو�شعه،  له واأدَّ فـــاإذا قام العبد مبـــا حتمَّ
اها علـــى وجهها، كان حملَّ  ونه�س باالأمانـــة املنوطة بعنقه، واأدَّ
ن خلق تف�شياًل، اإذ حمل  ه له، وتف�شيله على كثـــري ممَّ تكـــرمي ربِّ
ماوات  ـ مـــع جهلـــه وظلمـــه ـ مـــا اأ�شفقت وخافت مـــن حملـــه ال�شَّ

واالأر�س واجلبال.
y يف اإفراده  ل مـــا ت�شمـــل كلمـــة االأمانة، اأداء حـــقِّ اهلل  واأوَّ
بالعبـــادة، وعـــدم االإ�شراك به، ثمَّ اأداء الفرائ�ـــس الَّتي فر�شها 
رعيـــة، اأداًء كامـــاًل  علـــى العبـــاد، وغريهـــا مـــن التَّكاليـــف ال�شَّ
بيِّ  ة النَّ y غرَي م�شوٍب برياٍء وال �شمعة، موافًقا ل�شنَّ ا له  وخال�شً

.˝ امل�شطفى 
ة ـ بني نا�شه واأهله وع�شريته  ˝ قد ُعرف ـ يف اجلاهليَّ ونبيُّنا 
وقومه باالأمني كما هو معلوم من �شريته العطرة، فكانوا ياأمتنونه 
ا�س مييلون اإىل  ˝، والنَّ علـــى االأموال وغريها، ل�شدقه ووفائـــه 
ـــا، ملا جبلت عليـــه النُّفو�س من الوثوق  االأمـــني مياًل طبيعيًّا فطريًّ

باالأمناء، واالرتياح لهم، وهذا عامٌّ يف الب�شر كلِّهم.
˝ َقاُلـــوا: اْبَعْث َمَعَنا  ــا قدم اأَْهُل اْلَيَمِن َعَلـــى َر�ُشوِل اهلِل  وملَـّ

ِبي ُعَبْيَدَة َفَقاَل:  َة َواالإِ�ْشاَلَم. َقاَل: َفاأََخـــَذ ِبَيِد اأَ نَّ َرُجـــاًل ُيَعلِّْمَنا ال�شُّ
ِة« ]م�شلم )2419([.   »َهَذا اأَِمنُي َهِذِه الأُمَّ

فون اإىل االأمني يف التَّعامل،  ا�س موؤمُنهم وكافُرهـــم يت�شوَّ فالنَّ
ا�س اأو دعاهم  يِّب اإذا تعامل مع النَّ وذلـــك ملا لالأمني من االأثر الطَّ
، وملا لـــه من الهيبِة واالحـــرام والتَّقديِر  اإىل الهـــدى وديـــن احلقِّ
عندهـــم، كيـــف اَل، وقـــد ا�شتَقرَّ يف اأذهـــان العقـــالء اأنَّ االأمنَي ال 

ن، واأنَّ اخلائن ال يوؤمتن. ُيخوَّ
َة، ويدعو اإليهما، عليه اأن  َنَّ ا�َس االإ�شـــالَم وال�شُّ فالَّذي يعلُِّم النَّ
دع بـــه، اأميًنا يف دينه  ا بعلمه وثباتـــه على احلقِّ وال�ضَّ يكـــون قويًّ
y علـــى هدى  وعقيدتـــه ومنهجـــه، واأن تكـــون دعوتـــه اإىل اهلل 
ف�س،  نيـــا، وحظوظ النَّ وب�شـــرية، قد �شلمـــت نف�شه من عالئق الدُّ

ودواعي الهوى.
�شـــل عليهم  ذلـــك الأنَّ العلمـــاء ورثـــة االأنبيـــاء، واالأنبياء والرُّ
ـــالم هم اأمنـــاء اهلل على دينه و�شرعـــه، فوجب اأن  ـــالة وال�شَّ ال�شَّ
y هم االأمناء من بعدهم على هذا احلظِّ  عاة اإىل اهلل  يكـــون الدُّ

الوافر واملرياث العظيم.
امية يف  ولهـــذا كان خلـــُق االأمانـــة اأحـــَد اأركان االأخـــالق ال�شَّ
تـــي عليها املرتكـــز، وِمن اأعـــزِّ ما يحر�ـــس املرُء على  االإ�شـــالم الَّ
نيا، قال  ه ـ  بعد ذلك ـ ما فاته مـــن الدُّ االتِّ�شـــاف به، ثمَّ ال ي�شـــرُّ
ْنَيا:  ˝: »اأَْرَبٌع اإذا ُكـــنَّ ِفيَك َفاَل َعلَيَك َما َفاَتـــَك ِمن الدُّ نبيُّنـــا 
ـــة يف ُطْعَمٍة«  ْدق َحِديـــٍث، َوُح�ْضن َخِليَقٍة، َوِعفَّ ِحْفـــظ اأََماَنـــٍة، َو�ضِ

]اأحمد )177/2([.
َماَنَة  ˝: »َل اإمَِياَن مِلَـــْن َل اأَ واالأمانـــة من االإميان، كما قـــال 
َلـــُه َوَل ِديـــَن مِلَْن َل َعْهَد َلُه« ]اأحمد )38321(، وال ميكن اأن تكون 
y، ولهذا مـــن رام �شنَع رجاٍل اأمناء دون  االأمانـــة بغري تقوى هلل 
لب، ويف  تعويٍل على التَّقوى، وتاأ�شي�س عليها، فقد رام حمااًل من الطَّ

التحرير
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 :y القراآن االإ�شارة اإىل هذا، ففي باب املعامالت املاليَّة قال اهلل 
﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]^: 283[ فالتَّقوى هي 
املانعة مـــن بخ�س حقوق االآخرين، والعبـــِث مبمتلكاتهم، وت�شييِع 
االأمانـــات والتَّهـــاون اأوالتَّفريـــط يف حفظها واأدائهـــا، الأنَّ املوؤمن 
ا�س على اأمـــوال غريه، ائتماًنـــا وحفًظا واأداًء،  التَّقـــيَّ اأحر�ـــسُ النَّ
اأُن يف اأعرا�ـــس امل�شلمني، فقد جاء يف القراآن الكرمي  وكذلك ال�شَّ
الم:  y على ل�شـــان مرمي عليها ال�شَّ مـــا يدلُّ عليها اأي�شا، قال 

.]o\[ ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ﴿
فالـموؤمن التَّقيُّ ال ينتهك اأعرا�س امل�شلمني وامل�شلمات، ف�شاًل 
˝: »َل َي�ْضَتِقيـــُم اإِمَياُن  عـــن حرمات اجلريان واجلـــارات، قال 
َعْبٍد َحتَّى َي�ْضَتِقيَم َقْلُبُه َوَل َي�ْضَتِقيُم َقْلُبُه َحتَّى َي�ْضَتِقيَم ِل�َضاُنُه َوَل 

نََّة َل َياأَْمُن َجاُرُه َبَواِئَقُه« ]اأحمد )13048([. َيْدُخُل َرُجٌل اْلَ
خ يَده بدم م�شلٍم، اأو كافِر موؤمتن اأو معاَهد،  واملوؤمن التَّقيُّ ال يلطِّ
˝: »َوامْلُوؤِْمُن َمْن اآَمَنُه  هـ  قال  ـ ممن ع�شَم االإ�شالُم دمه اإالَّ بحقِّ
˝: »َمْن َقَتَل ُمَعاَهًدا يِف  النَّا�ـــُس َعلَى ِدَماِئِهْم َواأَْمَواِلِهـــْم« وقال 

َم اهلُل َعلَْيِه اَلنََّة« ]اأبو داود )2760([. َغرْيِ ُكْنِهِه َحرَّ
ا�ـــسُ منـــه  غيلة وال  ـــا، ال يخـــاف النَّ هـــذا حـــال املوؤمـــن حقًّ
˝ خم�شًة من اأهل  بيُّ  ا، وقد ذكر النَّ خداعـــا وال خيانة وال �شـــرًّ
ـــِذي َل َيْخَفى َلُه َطَمـــٌع َواإِْن َدقَّ اإِلَّ  ـــار منهم »... َواخَلاِئُن الَّ النَّ
�ِضي اإِلَّ َوُهـــَو ُيَخاِدُعَك َعْن اأَْهِلَك  ِبـــُح َوَل مُيْ َخاَنـــُه َوَرُجـــٌل َل ُي�ضْ

َوَماِلَك...« ]م�شلم )2865([.
يها ولو للَّذي  ـــذي �شارت االأمانة �شفًة مالزمة له، تراه يوؤدِّ والَّ
خانه، ال يقابله باملثل لقبح اخليانة، فهي من �شفات املنافقني، وهي 
˝: »اأَدِّ  خديعة يف موطن ائتمان، ال تليق بحال اأهل االإميان، قال 
الأََماَنَة اإىَِل َمْن اْئَتَمَنَك َولَ َتُخْن َمْن َخاَنَك« ]اأبو داود )3535([.

ٌة باخليانة ونق�ِس العهوِد واملواثيِق كما عرفت بنو  ومل ُتعرف اأمَّ
ه عن م�شابهة اليهود يف اأخ�سِّ اأو�شافهم،  اإ�شرائيل، فينبغي التَّنزُّ
اقـــة ويتباكى علـــى فل�شطني  عـــارت البَّ ـــن يرفـــع ال�شِّ ـــة ممَّ خا�شَّ
وريَّة؛  ـــة، واملنا�شبات الدَّ احلبيبـــة يف خمتلف اخلرجات االإعالميَّ
ـــا يكون للقائمني بحقِّ اهلل ثمَّ  y عن املوؤمنني، اإنَّ الأنَّ دفـــاَع اهلل 
ين لها، واملوفني  بحقوق العبـــاد، املحافظني على االأمانـــات، املوؤدِّ
ا  قون يف دعوتهم، اأمَّ بالعقود والعهود، فهوؤالء هم املن�شورون املوفَّ

الَّذيـــن خانوا اهلل ور�شوَله ، بـــرك ما اأوجبه اهلل عليهم، وِفْعل ما 
نهاهـــم عنه، فهوؤالء ال ين�شرهم اهلل وال يهديهم �شبياًل، قال اهلل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ   :y

ڦ ڦ ڦ﴾ ]\d[، وقال: ﴿ ی ی ی جئ حئ 
وقـــال:   ،]r \[ جت﴾  يب  ىب  مب  خب  حب  جب  يئ  ىئ  مئ 

.]h\[ ﴾ىب يب جت حت خت مت ىت  ﴿
ولُيعلـــم اأنَّ خيانـــة الوجيه لي�شـــت كخيانة الو�شيـــع، وخيانَة 
امل�شـــوؤول الكبـــري لي�شت كخيانة العامل ال�شغـــري، وخيانة العامل 
ـــة اأمارة ف�شاد  لي�شـــت كخيانة اجلاهل، وظهـــوُر كلِّ هذا يف االأمَّ
ها، قال نبيُّنا  اعـــة ودنوِّ وانقالب للموازيـــن، ينبئ عن قرب ال�شَّ
ُق ِفيَها اْلَكاِذُب  اَعاٌت ُي�َضدَّ ˝: »�َضَياأِْتي َعلَى النَّا�ِس �َضَنَواٌت َخدَّ
ُن ِفيَهـــا  اِئـــُن َوُيَخـــوَّ ـــُن ِفيَهـــا اخْلَ مَتَ ـــاِدُق َوُيوؤْ ُب ِفيَهـــا ال�ضَّ َوُيَكـــذَّ
ُة؟ َقاَل:  َوْيِب�ضَ ُة، ِقيَل: َوَمـــا الرُّ َوْيِب�ضَ الأَِمـــنُي َوَيْنِطُق ِفيَهـــا الرُّ
/291(، وابن  ِة« ]اأحمد )2  ُجـــُل التَّاِفـــُه َيَتَكلَُّم يف اأَْمـــِر الَعامَّ الرَّ

ماجه )4042([.
اَعَة«، َقاَل َكْيَف  َماَنُة َفاْنَتِظـــِر ال�ضَّ يَِّعِت الأَ ˝: »اإَِذا �ضُ وقـــال 
ىَل َغـــرْيِ اأَْهِلِه،  َذا اأُ�ْضِنـــَد الأَْمـــُر اإِ ِ َقـــاَل »اإِ اَعُتَهـــا َيـــا َر�ُشـــوَل اهللَّ اإِ�شَ
�س احلكم املتعلِّق  اَعـــَة«. ]البخـــاري )6496( اأي: ُفوِّ َفاْنَتِظـــِر ال�ضَّ
ف مـــن ال ي�شتحقُّ  د و�شـــرِّ يـــن اإىل مـــن لي�س لـــه باأهـــل، ف�شوِّ بالدِّ

رف. يادة وال�شَّ ال�شَّ
: يف »�شحيحه« اأن  ومن لطائف تبويبـــات االإمام البخاري 
جعل هذا احلديث يف كتاب العلم، اإ�شارًة منه اإىل اأنَّ اإ�شناد االأمر 

ا يكون عند غلبة اجلهل، ورفع العلم. اإىل غري اأهله اإنَّ
ولالأمانة �شور كثرية، كما للخيانة مثل ذلك، واإنا هذا تنويه 
ب�شاأنها، وتذكري باأمرهـــا، لُيعلم اأنَّ اال�شتخالف الواعد للموؤمنني 
y، واإيثاِرهم حمابَّ  ـــادق بـــاهلل  مـــا هو اإالَّ ثمـــرة الإميانهم ال�شَّ
˝ على ما تهوى اأنف�شهم، وما هو اإالَّ ثمرة لعملهم  اهلل ور�شولـــه 
بيِّ  حيح، واملوافق لهدي النَّ افع ال�شَّ الـــح املبنيِّ على العلم النَّ ال�شَّ
جيح، اإذ لي�س اال�شتخالف مق�شوًدا لذاته،  لف الرَّ ˝، وقول ال�شَّ
 y بـــل هو و�شيلة لقيام املوؤمنني باأعظـــم االأمانات وهي: حقُّ اهلل 

على العبيد يف اإفراده بالعبادة والتَّوحيد. 
�شيد. ريق الرَّ واهلل الهادي اإىل الطَّ
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بيح يف كشف الوجه الصَّ

فوائد قصة الذبيح

الم دعـــا قومه اإىل توحيد اهلل  وذلـــك اأنَّ اإبراهيم عليه ال�شَّ
ا مل يت�شتجيبوا لـــه، اأراد اأن  تعـــاىل وترك عبادة االأ�شنـــام، فلمَّ
َ لُهـــم اأنَّ هذه االأ�شنـــاَم ال تنفع وال  َة، ويبنيِّ يقيـــَم عليهـــم احلجُّ
رِر عنها، فكيف  ، بل هي عاجزة عن نفع نف�شها ودفع ال�شَّ ت�شـــرُّ

تنفع من يعبدها؟! فجعلها حطاما.
ار، فاأجناه اهلل  وا باإحراقه بالنَّ َة همُّ ا اأقام عليهم احلجُّ  فلمَّ
ا ن�شره اهلل تعاىل على قومه،  تعـــاىل منها، واأظهره عليهم، فلمَّ
واأِي�س مـــن اإمياِنهم، تركهـــم وهاجر ِمن َبـــنْيِ اأظهرهم، ف�شاأل 
ا عن قومه، ويوؤن�شه يف غربته،   ـــه اأن َيَهَبه ولًدا �شاحًلا، عو�شً ربَّ
عوِة اإىل ديِنه. فا�شتجاَب اهلُل دعاَءه  ه والدَّ ويعيُنـــه على طاعة ربِّ
ت عيُنه، وتعَلّق قلُبه به، ثمَّ اأمره  ه وقرَّ َفَرَزَقُه ولًدا �شاحًلا، فاأحبَّ
ة، وذلك  اهلل تعاىل بَذبِحه بيده، وهنا تتجلَّى احلكمُة من الق�شَّ
َل التَّوحيِد بل لّبه وروحه هو حمّبُة اهلِل تعاىل، ولهذا كان  اأنَّ اأَ�شْ
راأ�ـــسَ االإميان احلبُّ يف اهلل والبغ�ُس يف اهلل، وكان من اأحبَّ هلل 

د/ عبد املجيد جمعة
اأ�شتاذ حما�شر بجامعة االأمري عبد القادر ـ ق�شنطينة

اإّن اهلل تعـــاىل ذكـــر ق�ض�ـــس اأنبيائـــه ور�ضلـــه، لناأخذ منها 

كـــرى واملوعظة، فقال  العربة والعظـــة، ون�ضتخل�س منها الذِّ

ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ﴿ائ  �ضبحانـــه: 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ 
واإنَّ   ،]h\[ ىئ﴾  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی 
ة اإبراهيـــم مع ابنـــه اإ�ضماعيل  مـــن اأبرز هـــذه الق�ض�ـــس، ق�ضَّ

ـــالم. عليهمـــا ال�ضَّ

واأبغ�ـــسَ هلل، واأعطى هلل ومنـــع هلل فقِد ا�ْشتكَمَل االإميـــاَن، واأ�شُل 
َنٌة  مِّ ة التِّي اأمـــَر اهلُل بها وخَلق خلَقه الأَْجِلَها، اإذ العبادُة مَت�شَ املحبَّ
ُة يِجـــب اأْن تكوَن خال�شًة هلِل  ، فهذه املحبَّ لغايِة احُلـــبِّ غاية الُذلِّ

وحَده، ال ت�شوُبها �شائَبٌة، وال يزاِحُمها ُمزاِحم.
ِته لـــه �شبحانه، واإيثاِرها  فابَتَلـــى اهلل تعـــاىل اإبراهيَم يف حمبَّ
ة اهلل تعاىل،  ِة ابِنـــِه، فاأمره بَذْبِحـــه يف حمبَّ وتقِدمِيهـــا علـــى حمبَّ
ِة ومرتبَة  ـــى يكوَن اهلُل اأحـــبَّ اإليه من ابِنـــه، ويبلَغ كمـــاَل املحبَّ حتَّ

َل املْطُلوُب َفداُه اهلل بِذْبٍح عظيٍم. ا ح�شَ اخُلّلة، فلمَّ

: يف »جالء الأفهام« )�س274(:  قال الإمام ابن القيم 
ة، وهي  »ولـمـــا اتَّخـــذه ربُّـــه خلياًل؛ واخَلّلـــة هي كمـــال املحبَّ
ه اأن يَهَب  مرتبـــة ال َتقَبُل امل�شاركَة واملزاحمَة، وكان قـــد �شاأل ربَّ
لـــه ولًدا �شاحًلا، فوَهب له اإِ�شماعيَل، فاأخذ هذا الولُد �شعبًة من 
قْلبـــه، فغـــار اخلليُل على قلـــب خليِله اأن يكوَن فيه مـــكاٌن لغرِيه، 
فامتَحَنـــه بَذْبِحه ليظهَر �شرُّ اخَلّلـــة يف تقِدميه حمّبَة خليِله على 
ـــا ا�شت�شلم الأمـــر رّبه، وعزم علـــى فعله، وظهر  ـــِة ولِده، فلمَّ حمبَّ
ة خليله على  �شلطان اخَللَّة يف االإقدام على ذبح الولد اإيثاًرا ملحبَّ
بح العظيم؛ الأنَّ امل�شلحة  حمّبته، ن�شخ اهلل ذلك عنه، وفداه بالذِّ
ف�ـــس على ما اأمر  بـــح كانـــت نا�شئًة من العـــزم وتوطني النَّ يف الذَّ
بـــح مف�شدة، فُن�شخ يف  ـــا ح�شلت هذه امل�شلحة، عاد الذَّ به، فلمَّ
ة  حايا �ُشنَّ بائح والقرابني من الهدايـــا وال�شَّ ـــه، ف�شـــارت الذَّ حقِّ

يف اّتباعه اإىل يوم القيامة«.

آن
قر

 ال
ب

حا
 ر

ي
ف

ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 6



7ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 7ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م

 قال اهلل تعاىل:
ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ﴿ى 
جب  يئ  ىئ  مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ ېئ  ېئ 
ٱ  حج يث  ىث  مث  جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  ىب  مب  خب  حب 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ پ  پ  پ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٺ 
چ  چ  چ  چ  ڃ ڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ ڦ 
ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

.  ]¢ ک﴾ ]\ ک  ک  ڑ  ڑ 
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رك والكفر  الفائـــدة الأوىل: فيه وجوب الهجرة مـــن دار ال�شِّ
اعة. اإىل دار التَّوحيد واالإميان، ومن دار املع�شية اإىل دار الطَّ

ن من   فقـــد هاجـــر اإبراهيـــم من بلـــد قومـــه اإىل حيـــث يتمكَّ
ڑ﴾  ڑ  ژ  ژ  يـــة اأخرى: ﴿  ـــه، وقال كما يف اآ عبادة ربِّ
26[، ويلحـــق بهـــذا الهجرة مـــن دار البدعة اإىل دار   :y [

نـــة، قـــال ابن القا�شم: �شمعـــت مالكا يقول: ال يحـــلُّ الأحد اأن  ال�شُّ
لف)1(.  يقيم ببلد �ُشبَّ فيها ال�شَّ

ة الهجرة والفرار  الفائـــدة الثَّانيـــة: وفيه دليل علـــى م�شروعيَّ
ين  من املكان الَّذي يكرث فيه االأعداء، ويخ�شى فيها االإذاية يف الدِّ
الم ملَّا اأح�ـــسَّ العداوة  اأو البـــدن، وذلـــك اأنَّ اإبراهيـــم عليـــه ال�شَّ
اه اهلل  ا جنَّ ار واألَقْوه فيها، فلمَّ ديدة من قومه حيث اأ�شرموا النَّ ال�شَّ

الم:   ه مو�شى عليه ال�شَّ تعاىل منها هاجـــر، وقد قال تعاىل عن نبيِّ
﴿پ پ ڀ ڀ ﴾ ]v: 21[، وقـــال اأي�شـــا: ﴿ مب ىب 
يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث﴾ ]\x[، ولهـــذا 

ت اإذاية امل�شركني له. ة ملَّا ا�شتدَّ ˝ بالهجرة من مكَّ بيُّ  اأمر النَّ
الفائدة الثَّالثة: وفيه اأنَّ املهاِجر ينبغي اأن تكوَن هجرته هلل، 
ويكوَن عمُله له وحده، لقوله تعاىل: ﴿ى ائ ائ ەئ﴾ ]¢: 99[، 

)1( »اأحكام القراآن« البن العربي )484/1(.

ا ِلُكلِّ اْمِرٍئ  َ النَِّياِت َواإِنَّ ا الأَْعَمـــاُل ِبِ َ ˝: »اإِنَّ وي�شهـــد لهذا قوله 
ِ َوَر�ُضوِلِه  َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه اإىلاهلِل َوَر�ُضوِلِه َفِهْجَرُتُه هلِلَّ
يُبَهـــا اأَْو اْمَراأٍَة َيْنِكُحَها َفِهْجَرُتُه  َوَمـــْن َكاَنْت ِهْجَرُتُه اإِىَل ُدْنَيا ُي�ضِ

اإِىَل َما َهاَجَر اإَِلْيِه« متفق عليه.
الفائـــدة الرابعة: يف قوله تعاىل: ﴿ەئ ەئ﴾ ]¢: 99[ 
ن توحيد  اإ�شارة اإىل اأق�شام التَّوحيد الثَّالثة: فقوله: ﴿ەئ﴾، ت�شمَّ
فات، حيث اأقرَّ بربوبيَّة اهلل تعاىل  الربوبية وتوحيد االأ�شماء وال�شِّ
«؛ وقوله:  بُّ عليـــه، م�شتعمـــال ا�شما من اأ�شمائـــه تعاىل، وهو »الـــرَّ
ـــة، حيث دعـــا اهلَل تعاىل اأن  ـــن توحيـــد االإلهيَّ ﴿ ەئ﴾ ت�شمَّ

عاء هو العبادة. يهدَيه، والدُّ
الفائـــدة اخلام�ضة: وفيه �شوؤال اهلل تعاىل باأ�شمائه بح�شب ما 
يقت�شيـــه املقـــام، ولهذا مل يقل اإبراهيـــم: اإينِّ ذاهب اإىل اهلل، بل 

قـــال: ﴿ائ ەئ﴾، ومل يقل: اللهم هب يل، بل قال: ﴿وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
بُّ  ة، اإذ الرَّ بوبيَّ ـــه يف مو�شع يفتقر فيـــه اإىل الرُّ ۆئ ۈئ﴾؛ الأنَّ
اعي:  ر الأمـــره، ولهذا ال يقـــول الدَّ هـــو القائم على هدايتـــه، املدبِّ
اللَّهمَّ ارزقني يا قاب�ـــس، وال: اللَّهمَّ اغفريل وارحمني يا عزيز يا 
جبـــار، بل يقول: اللهم ارزقني يا رزاق، واللهم اغفريل وارحمني 

يا غفور يا رحيم ونحو ذلك.

وارد، من ت�شاعيف كتب االأماجد، لبلوغ مرام املقا�شد،  نت هذه االآيات درر الفوائد وغرر الفرائد، فاقتن�شت هذه ال�شَّ فقد ت�شمَّ
 ، ةـ  ب�شريح العبارة، اأو بداللة االإ�شارةـ  وهي من األطف الّدالالتـ  ة، اأ�شوليَّة، فقهيَّة، علميَّة، تربويَّ فجمعـــت اأنـــواع املوائد،ـ  فوائد عقديَّ

مع االعراف بالتَّق�شري، واهلل امل�شتعان، وعليه الّتكالن.
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د اإىل اهلل تعاىل واالفتقار  الفائـــدة ال�ضاد�ضـــة: وفيه التـــودُّ
اإليـــه، و�شوؤالـــه الهدايـــة والتوفيـــق،  اإليـــه واإظهـــار احتياجـــه 
فحاجتـــه اإىل ذلـــك فوق حاجته اإىل طعامـــه و�شرابه بل الهواء 
المة  ن ح�شوَل كلِّ خـــري وال�شَّ �شـــه؛ الأنَّ ذلـــك يت�شمَّ الـــذي يتنفَّ
اهـــا يف كلِّ ركعة  ، ولهذا اأمرنا تعـــاىل اأن ن�شاأَله اإيَّ مـــن كلِّ �شـــرٍّ

من �شالتنـــا عند قراءة الفاحتة: ﴿ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
.][\[ ﴾ ٹ ٹ ٹ ڤ 

عاء هلل تعاىل، لقوله:  الفائـــدة ال�ضابعـــة: وفيه اإخال�س الدُّ
ۇئ﴾. ۇئ  ﴿وئ 

الح،  الفائـــدة الثامنـــة: وفيـــه ا�شتحباب طلب الولـــد ال�شَّ
ُة  الأنَّ نعمـــة الولـــد تكـــون يف �شالحه، فـــاإنَّ �شـــالح االأبناء ُقرَّ

عنٍي لالآباء.
الفائـــدة التا�ضعـــة: وفيـــه تف�شيـــل الذكـــور علـــى البنـــات، 
لقولـــه: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾، ثمَّ قال: ﴿ۈئ ېئ ېئ﴾، 
ر بابٍن ذكٍر، وقد قال تعاىل:  ـــه مب�شَّ وهـــذه الب�شارة تدلُّ على اأنَّ

.]36:_[ ﴾ ې ۉ ۉ  ﴿ۅ 
واج، الأنَّه الو�شيلة  الفائـــدة العا�ضـــرة: وفيه احلثُّ على الـــزَّ

الوحيـــدة يف جلـــب االأوالد.
م�شاحبـــة  علـــى  احلـــثُّ  وفيـــه  ع�ضـــر:  احلاديـــة  الفائـــدة 
نيا وهو اأف�شل  ين والدُّ احلـــني واال�شتعانـــة بهم يف اأمور الدِّ ال�شَّ

مـــن االعتـــزال، لقولـــه: ﴿ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾.
الفائدة الثَّانية ع�ضر: وفيه اإجابة اهلل تعاىل لدعاء اإبراهيم 

حيـــث قـــال عقيـــب �شوؤالـــه الولـــد: ﴿ۈئ ېئ ېئ﴾.
الفائـــدة الثالثـــة ع�ضـــر: وفيـــه ا�شتحباب ب�شارة مـــن ولد له 

ه. مولود واإعالمه مبا ي�شرُّ
الفائـــدة الرابعـــة ع�ضـــر: وفيـــه اأنَّ االأوالد نعمـــة مـــن اهلل 

تعاىل، وقـــد و�شفهم �شبحانـــه بالب�شرى، فقال: ﴿ڭ ڭ 
.]69 :g[ ﴾ۇ ۇ ۆ

 ،” الفائـــدة اخلام�ضـــة ع�ضـــر: وفيه منقبـــة الإ�شماعيَل 
ّنـــه حليم، كمـــا و�شَف بذلـــك اأباه  حيـــث و�شفـــه اهلل تعـــاىل باأ
ک﴾  ک  ڑ  ڑ  ژ   ﴿ قـــال:  حيـــث   ” اإبراهيـــم 

.]e\[

ة اإبراهيم  الفائـــدة ال�ضاد�ضـــة ع�ضـــر: وفيـــه من اأعالم نبـــوَّ
نت  ر بالولد وو�شف باأنَّه غـــالم حليم، فت�شمَّ ”، حيـــث ُب�شِّ
غري ال  هـــذه الب�شـــارة بقاءه حتى يكب وي�شـــري حليًما؛ الأنَّ ال�شَّ

يو�شـــف باحللـــم.
ئ  ابعـــة ع�ضر: وفيه اأنَّه ينبغـــي على املرء اأن يوطِّ الفائـــدة ال�ضَّ
ـــى ي�شتاأن�س  ديدة، ما يكـــون موؤذنا بها حتَّ بني يـــدي امل�شائـــل ال�شَّ
ـــاأ �شبحانه بني يدي االأمر  بهـــا، لقوله تعاىل: ﴿ېئ ېئ﴾، فوطَّ
بذبحه، فو�شف الغـــالَم اأّنه حليم، اإ�شارة اإىل ح�شول البالء، اأي 

اأّنه �شيبتلى فيحلم.
الفائـــدة الثَّامنـــة ع�ضـــر: وفيه جـــواز ت�شمية املخلـــوق ببع�س 

اأ�شمـــاء اخلالق، لقوله: ﴿ۈئ ېئ ېئ﴾، وقوله: ﴿ٹ 
ڤ ڤ﴾، ومـــن اأ�شمائـــه �شبحانه »احلليـــم« و»العظيم«، قال 

تعـــاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]^: 263[، وقـــال �شبحانـــه: ﴿ىئ 
ى نف�شه  ی ی ی﴾ ]\^[؛ ومثله: اأّن اهلل عزَّ وجلَّ �شمَّ
 ،]b\[ ﴾ العليـــم كمـــا يف قولـــه: ﴿ ڱ ڱ ڱ ڱ

وو�شـــف بع�س عبـــاده عليًما كما يف قولـــه تعاىل: ﴿جئ حئ 
مئ ىئ﴾ ]\±[، وو�شف نف�شـــه باأنَّه روؤوف رحيم، قال: 
 ˝ نا  ﴿ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ﴾ ]\l[، وو�شـــف نبيَّ

بذلك فقال: ﴿ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ﴾ 
]\e[، ونحـــو ذلك كثـــري، ومعلوم اأنَّ اال�شـــم يف حقِّ اخلالق 

ـــا يف حقِّ املخلوق فهـــو على �شبيل  يق�شـــد به اإطـــالق الو�شف، اأمَّ
التَّقييـــد وما ينا�شب و�شفـــه، فاال�شراك يف االأ�شمـــاء ال ي�شتلزم 
ـــى، فلي�س احلليم كاحلليم، ولي�س  ى كامل�شمَّ التَّ�شبيه، فلي�س امل�شمَّ
العظيم كالعظيم، ولي�س العليم كالعليم وهكذا يف �شائر االأ�شماء،  
ى به غـــرُيه، ومنها ماال  واحلا�شـــل اأنَّ من اأ�شمائـــه تعاىل ما ي�شمَّ
ازق«  حمن« و»اخلالـــق« و»الرَّ ـــى به غـــريه كا�شـــم »اهلل« و»الرَّ ي�شمَّ

ونحو ذلك.
الفائـــدة التَّا�ضعـــة ع�ضـــر: وفيه ف�شل احللـــم؛ الأنَّ اهلل تعاىل 
اأثنى على اإ�شماعيل، حيث و�شفه به، وجعل ذلك ب�شارة الإبراهيم 

الم. عليهما ال�شَّ
الفائـــدة الع�ضـــرون: فيه بالغة االإيجاز، لقوله: ﴿ىئ ىئ ىئ 
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تعاىل فقال �شبحانه: ﴿ ٱ ٻ ٻ ٻ ﴾.
الفائدة التَّا�ضعة والع�ضرون: وفيه داللة على اأنَّ االأمر للفور، 
ولهـــذا بـــادر اإبراهيم واإ�شماعيل اإىل امتثـــال اأمر اهلل تعاىل، فلم 

را يف البدار، ومل يراخيا يف االمتثال. يق�شِّ
ـــيء اأمٌر به،  الفائـــدة الثَّالثـــون: وفيـــه اأنَّ االأمر باالأمر بال�شَّ
وذلـــك اأّن اهلل تعـــاىل اأمـــر اإبراهيم بذبـــح ابنه، واأمـــره اأن ياأمَر 
اعة واالمتثال، فتعلَّّق اخلطـــاُب باأمرين: اأمر الإبراهيم  ابَنـــه بالطَّ

اعة، ويدلُّ عليه قوله تعاىل: ﴿ ٱ  بالتَّنفيذ، واأمر الإ�شماعيل بالطَّ
ٻ ﴾، اأي ا�شت�شلما وانقادا؛ اإبراهيم امتثل اأْمَر اهلل، واإ�شماعيل 
ا  طاعـــة اهلل واأبيه، واأما قول اإبراهيم: ﴿ جب حب خبمب﴾، فاإنَّ
ب والعزم على طاعة اهلل تعاىل،  �شاوره ليختَب ما عنده من ال�شَّ

بح وينقاد لالأمر به، واهلل اأعلم. ولياأن�س بالذَّ
الفائـــدة الواحـــدة الثَّالثـــون: وفيـــه عظـــم مقـــام اإ�شماعيل 
ــا �شاوره يف  الم ملَـّ ـــالم، وذلـــك اأنَّ اإبراهيـــم عليـــه ال�شَّ عليـــه ال�شَّ
ب على  االأمـــر ليختـــَب ما عنده من العزم على طاعـــة اهلل، وال�شَّ
اأمـــره، وتهيئته لتنفيذ ما اأمر به، بادر اإىل االإذعان واالمتثال دون 

د، قائال: ﴿يب جت حت خت مت ىت يت جث مث  ا�شطراب وال تردُّ
ىث يث﴾.

الفائـــدة الثَّانية والثَّالثـــون: وفيه تعليق االأمور مب�شيئة اهلل، 
وتقدميها يف كلِّ قول.

الفائدة الثَّالثة والثَّالثون: وفيه اإثبات امل�شيئة هلل تعاىل.

ابعـــة والثَّالثون: وفيه احلـــثُّ على اللُّجوء اإىل  الفائـــدة الرَّ
عبـــة و�شوؤاِلـــه الثَّباَت  اهلل تعـــاىل واال�شتعانـــِة بـــه يف االأمور ال�شَّ

ِب. واإفراَغ ال�شَّ
الفائـــدة اخلام�ضـــة والثَّالثـــون: وفيه من توا�شـــع اإ�شماعيل 
”، حيـــث قـــال: ﴿ ىت يت جث مث ىث يث﴾، ومل يقل: 
﴿ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾.�شابًرا، وقد �شدق فيما وعد، ولهذا قال اهلل تعاىل يف اآية اأخرى: 

يتبع...
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ی﴾ الأنَّ الكالم فيه حذف، تقديره: فوهبنا له الغالم ، فن�شاأ 
حتَّى بلغ مبلغ الَّذي ي�شعى فيه مع اأبيه يف اأمور دنياه.

الفائـــدة الواحدة الع�ضرون: فيـــه ا�شتحباب م�شاحبة الولد 
عي والعمل. للوالد يف ال�شَّ

الفائـــدة الثَّانية والع�ضـــرون: وفيه من اأدب اإبراهيم مع ابنه 
ة اإ�شافة اإىل نف�شه ﴿ ی﴾ على  اإ�شماعيل، حيث خاطبه بالبنـــوَّ
ـــم؛ وفيه اأدب اإ�شماعيل  فقة واحلنان والرحُّ �شبيـــل التعّطف وال�شَّ
ة اإ�شافـــة االأب اإىل  مـــع اأبيـــه اإبراهيم، حيث نـــاداه بو�شـــف االأبوَّ
ـــاء ﴿يب﴾، على �شبيـــل التَّوقري  �ـــس عنها التَّ ـــم املعوَّ يـــاء املتكلِّ
قيـــق. ويت�شّمـــن هـــذا احلثَّ علـــى تـــاأدُّب االأباء مـــع االأبناء  والرَّ

ة، وتاأّدب االأبناء مع االآباء مبناداتهم باالأبوة. مبناداتهم بالبنوَّ
الفائـــدة الثَّالثة والع�ضرون: وفيه جواز منـــاداة القريب على 
ی﴾، وقولـــه:  ـــف والتَّوقـــري، لقولـــه: ﴿ی  �شبيـــل التَّلطُّ

﴿يب﴾.
ابعة والع�ضـــرون: وفيه دليل على اأّن روؤيا االأنبياء  الفائـــدة الرَّ
وحـــي مع�شوم، قال عبيد بن عمـــري: »روؤيا االأنبياء وحي« ثم قراأ: 
﴿ ی جئ حئ مئ ىئ يئ﴾« رواه البخـــاري )138(، وقـــد كان 
وم فكان ال يرى  ادقة يف النَّ وؤيا ال�شَّ ˝ الرُّ اأول مـــا بدئ به ر�شول 

بح. روؤيا اإالَّ جاءت مثل فلق ال�شُّ
ة التَّكليف  الفائدة اخلام�ضة والع�ضرون: وفيه دليل على �شحَّ
 ، ، وال �شكَّ اأّن االأمر بذبح ِفْلَذِة الكِبِد من اأ�شدِّ اأنواع امل�شاقِّ بامل�شاقِّ

ه يف و�شع االإن�شان. لكنَّ
اد�ضة والع�ضرون: وفيه ا�شتحباب م�شورة االأبناء  الفائـــدة ال�ضَّ

ة. وازل املدلهمَّ ة والنَّ اأي يف االأمور املهمَّ من ذوي الرَّ
ابعة والع�ضرون: وفيه دليل على اأنَّ ل�شيغة االأمر  الفائدة ال�ضَّ

معـــاين اأخرى غري الوجوب، منها: امل�شـــورة لقوله تعاىل: ﴿ جب 
﴾، اإ�شـــارة اإىل م�شاورتـــه يف هذا االأمـــر، وهو قوله:  حب خب 

﴿ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب﴾.
الفائـــدة الثَّامنـــة والع�ضرون: وفيه داللة على اأنَّ �شيغة االأمر 

للوجـــوب، لقوله: ﴿ جت حت خت مت﴾ وهـــو اأمر، وقول اإبراهيم: ﴿ ی 
جئ حئ مئ ىئ يئ﴾، واإن كانـــت �شيغته �شيغـــة اخلب، فاإنَّ 
معناها االأمر �شـــرورة؛ ولهذا اأقبال على الفعل، وانقادا الأمر اهلل 
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˝،مل ي�شحَّ اإ�شناده  بـــيِّ  ˙ يف �شجوده للنَّ حديـــث معاذ 
وال ي�شحُّ معناه.

  
ام يف  ـــا مـــن جهـــة معنـــاه؛ فاإنَّه مل يثبت اأنَّه ذهـــب اإىل ال�شَّ اأمَّ
ـــامِّ يف عهد عمر  ـــا الثَّابت ذهابه اإىل ال�شَّ ˝، واإنَّ بـــيِّ  حيـــاة النَّ
اعون هناك، ويف احلديث: »حني  ˙ ومات بالطَّ ابن اخلطاب 
بيِّ  رجوعه من اليمن« وهو مل يذهب اإىل اليمن اإالَّ يف اآخر حياة النَّ
˝  وهو باليمن، حيـــث مل يعد اإالَّ يف خالفة  بـــيُّ  ˝، ومـــات النَّ

.˙ اأبي بكر 
ا اأن يكون  حابة وفقهائهم الكبار بعيد جدًّ ثمَّ هو من كبار ال�شَّ

رجة من اجلهل. بهذه الدَّ
ومن جهة املنت ففيه اختالف �شياأتي بيانه.

  

بيان ضعف ونكارة قصة
˝ " للنيب  سجود معاذ 

عـــن عبد اهلل بن اأبـــي اأوفى قال: 
ـ،  امـ  ـ اأو قـــال: ال�ضَّ قـــدم معـــاذ اليمنـ 
فراأى النَّ�ضـــارى ت�ضجد لبطارقتها 
اأ يف نف�ضه اأنَّ ر�ضول  واأ�ضاقفتها، َفَروَّ

م. ˝ اأحقُّ اأن ُيَعظَّ اهلل 
ـــا قـــدم قـــال: يـــا ر�ضـــول اهلل!  فلمَّ
راأيـــت النَّ�ضارى ت�ضجـــد لبطارقتها 
ـــك  اأُت يف نف�ضـــي اأنَّ واأ�ضاقفتهـــا فـــروَّ

م. اأحقُّ اأن ُتعظَّ
َحـــًدا اأَْن  فقـــال: »َلـــْو ُكْنـــُت اآِمـــًرا اأَ
َي�ْضُجَد لأََحٍد لأََمْرُت املَْراأََة اأَْن َت�ْضُجَد 

ِلَزْوِجَها«.

ف�ضيلة ال�ضيخ الدكتور ربيع بن هادي املدخلي
 رئي�س ق�شم ال�شنة باجلامعة االإ�شالمية باملدينة النبوية �شابقا

نة
س

 ال
ب

حا
 ر

ي
ف

ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 10



11ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 11ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م

ا من جهة الإ�ضناد؛ ففيه نكارة، ومداره على القا�شم ابن  واأمَّ
ان و�شعبة، كما اأ�شار  فه يحيى بن �شعيد القطَّ يباين؛ �شعَّ عوف ال�شَّ
ـــان، وقال اأبو حامت: »م�شطـــرب احلديث، وحملُّه  اإىل ذلـــك القطَّ

�شائـــي: »�شعيف«،  دق«، وقال النَّ عنـــدي ال�شِّ
هبي  ـــان يف »الثِّقات«، وقال الذَّ وذكره ابن حبَّ
يف »الكا�شـــف«: »خمتلـــف يف حالـــه«، وقـــال 

احلافظ: »�شدوق يغرب«.
 )327 ـ   326/8( التَّهذيـــب«  »تهذيـــب  يف  ترجمتـــه  انظـــر 
هبي )376/3(  و»الكامـــل« البن عـــدي )37/6(، و»امليـــزان« للذَّ

هبي و»التَّقريب« للحافظ ابن حجر . و»الكا�شف« للذَّ
وقـــد روى هذا احلديث اأحمد )381/4( من طريق اإ�شماعيل 

ابـــن عليَّة عـــن اأيُّوب عـــن القا�شـــم بن عوف 
يباين عن عبد اهلل بن اأبي اأوفى قال: قدم  ال�شَّ
ام، فـــراأى النَّ�شارى  معاذ اليمـــن اأو قال ال�شَّ
اأ يف نف�شه  ت�شجد لبطارقتهـــا واأ�شاقفتها، َفَروَّ
ا قدم  م، فلمَّ ˝ اأحقُّ اأن ُيَعظَّ اأنَّ ر�شـــول اهلل 

قال: يـــا ر�شول اهلل! راأيت النَّ�شارى ت�شجد لبطارقتها واأ�شاقفتها 
م فقال: »َلْو ُكْنُت اآِمًرا اأََحًدا اأَْن  اأُت يف نف�شي اأنَّك اأحقُّ اأن ُتعظَّ فروَّ

َي�ْضُجَد لأََحٍد لأََمْرُت املَْراأََة اأَْن َت�ْضُجَد ِلَزْوِجَها«.

ورواه اأحمـــد عن وكيع عن االأعم�س عـــن اأبي ظبيان عن معاذ 
ابـــن جبل اأنه ملـــا رجع من اليمن قال: يا ر�شـــول اهلل! راأيت رجااًل 
باليمـــن ي�شجـــد بع�شهم لبع�س اأفـــال ن�شجد لك؟ قال : »َلـــْو ُكْنُت 

َمـــْرُت املَـــْراأََة اأَْن  اآِمـــًرا َب�َضـــًرا َي�ْضُجـــُد ِلَب�َضـــٍر لأَ
َت�ْضُجَد ِلَزْوِجَها«.

ورواه مـــن طريـــق ابن نـــري، �شمعت اأبا 
ث عن رجـــل مـــن االأن�شار عن  ظبيـــان يحـــدِّ

معاذ مبعناه. ]»امل�شند« )277/4([.
فاحلديـــث مـــن طريـــق القا�شـــم واأبي ظبيـــان لي�ـــس فيه اأنَّ 
�شول ثمَّ  جـــود للرَّ ا فيه عر�س ال�شُّ ˝ واإنَّ بـــيِّ  معـــاًذا �شجد للنَّ

�شول ذلك. ردَّ الرَّ
هـــذا م�شمون هـــذا احلديث من هذيـــن الوجهـــني، ومع ذلك 
فاحلديـــث من طريـــق القا�شم قـــد اأعلَّـــه اأبو حـــامت باال�شطراب، 

˙ يف �ضجوده للنَّبيِّ  حديث معاذ 
˝، مل ي�ضحَّ اإ�ضناده ول ي�ضحُّ معناه.

هذا  مــثــل  وقــــوع  ن�ضتبعد  ونــحــن 
الفقيه  ــــحــــابــــيِّ  الــــ�ــــضَّ هــــــذا  مـــــن 
.˙ الــلــيــل مـــعـــاذ بـــن جــبــل 

امِّ يف  ـــه مل يثبت اأنَّه ذهب اإىل ال�ضَّ فاإنَّ
ا الثَّابت ذهابه  ˝، واإنَّ حياة النَّبيِّ 
ـــام يف عهد عمر بن اخلطاب  اإىل ال�ضَّ
هنـــاك. اعـــون  بالطَّ ومـــات   ˙

ار قطني يف »علله«  انظر: »العلل« البنه )253/2(، وكذلك اأعلَّه الدَّ
)37/6 ـ 38(.

واأعلَّ حديث اأبي ظبيان باالختالف يف اإ�شناده ثمَّ باالنقطاع؛ 
الأنَّ اأبـــا ظبيـــان مل ي�شمـــع من معـــاذ، انظر: 

»العلل« )93/6 ـ 04(.
 ،˝ بيِّ  ا التَّ�شريح باأنَّ معاًذا �شجد للنَّ واأمَّ
ان يف »�شحيحه« حديث  فرواه ابن ماجة حديث )1853(، وابن حبَّ
ـــاد بن زيد عن  )4171(، والبيهقـــيُّ )292/7( مـــن طرق عن حمَّ
يباين عن عبد اهلل بـــن اأبي اأوفى به، وفيه �شجد معاذ  القا�شـــم ال�شَّ

يباين. رق على القا�شم ال�شَّ ˝ احلديث، فمدار هذه الطُّ بيِّ  للنَّ
ار قطنـــي يف »علله« )37/6 ـ 39( لـــه طرًقا اأخرى  وذكـــر الدَّ

منها ما �شبق.
ومنها عنه عن زيد بن اأرقم عن معاذ.

حمن بن اأبي ليلى عن  ومنها عنه عن عبد الرَّ
اأبيه عن معاذ.

حمن بن اأبي ليلى عن اأبيه  ومنها عن عبد الرَّ
هيب عن معاذ. عن �شُ

ثمَّ قال: »واال�شطراب فيه من القا�شم بن عوف«.
  

ة علل:  فهذا حال هذا احلديث املن�ضوب اإىل معاذ فيه عدَّ
يباين. الأوىل: �شعف القا�شم بن عوف ال�شَّ

الثَّانية: ا�شطرابه يف االأ�شانيد.
الثالثة: االختالف يف املنت.

الرابعـــة: االنقطاع يف اإ�شناد اأبي ظبيان بينه 
وبني معاذ.

اخلام�ضـــة: االختـــالف عليه، ونحـــن ن�شتبعد 
.˙ حابيِّ الفقيه اجلليل معاذ بن جبل  وقوع مثل هذا من هذا ال�شَّ
وما كان كذلك ال يبنى عليه حكم �شرعيٌّ ف�شاًل عن عقيدة.

  
َحٍد..« اإلخ، فهو  ْن َي�ْضُجَد لأَ ا حديث: »َلْو ُكْنـــُت اآِمًرا اأََحًدا اأَ اأمَّ
حديـــث ثابت ـ اإن �شاء اهلل ـ مبجمـــوع طرقه عن اأبي هريرة واأن�س 

وعائ�شة. راجع »االإرواء« للعالمة االألباين )54/7 ـ 55(.
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ة  ا ال �شكَّ فيه اأنَّ االإميان بالقدر من اأ�شول العقيدة االإ�شالميَّ ممَّ
تـــي يجب علـــى امل�شلم االإميان بهـــا، وملا لالإميان بذلـــك من  اآثار  الَّ
الح، ومعرفة  عوة اإىل العمل ال�شَّ وا�شحة على الفرد واملجتمع؛ كالدَّ
ة  y، فال حول له وال قوَّ ه  العبد قدر نف�شه، واأنَّه �شعيف فقري اإىل ربِّ
ية يف املجتمعات ملن  اإالَّ باهلل، وكـــذا الق�شاء على االأمرا�ـــس املتف�شِّ
كن العظيم، وهو كذلك مـــن اأ�شباب ا�شتقامة امل�شلم  ـــق هذا الرُّ حقَّ
عوة اإىل اهلل تعاىل،  دع بالدَّ تـــه ومعاملته مع االآخرين بال�شَّ يف خا�شَّ
ار واملنافقني، وبيان  �شالل اأهل االأهواء وغري ذلك،  وهتك �شر الكفَّ

y معتمد عليه يف ن�شره وتوفيقه)1(. ه  كلُّ ذلك وامل�شلم  واثق بربِّ
وباب القدر من االأبواب الكبرية الَّتي �شلَّ فيها اأقوام عن �شواء 
لع على كتب العقائد والفرق. بيل؛ الأ�شباب كثرية يعرفها من اطَّ ال�شَّ
ومـــن تلكـــم االأخطاء يف هذا الباب ما ذكـــره �شيخ االإ�شالم ابن 
عـــاء، اأو ترك  : حيـــث قال: »وكذلك مـــن غلط فرك الدُّ تيميـــة 
ة، ناظًرا اإىل  ا اأنَّ ذلك من مقامات اخلا�شَّ ل، ظانًّ اال�شتعانـــة والتَّوكُّ
القـــدر، فكلُّ هوؤالء جاهلون �شالُّـــون، وي�شهد لهذا ما رواه م�شلم يف 
˝ اأنَّه قال: »املُوؤِْمُن الَقِويُّ َخرْيٌ ِمَن املُوؤِْمِن  بيِّ  »�شحيحه« عن النَّ
ِعيـــِف ويف كلٍّ َخـــرْي ِاْحِر�ْس َعلَى َمـــا َيْنَفُعَك، َوا�ْضَتِعْن ِباهلِل َوَل  ال�ضَّ
اَبـــَك �َضْيٌء َفاَل َتُقْل: َلْو اأَينِّ َفَعْلُت َكاَن َكَذا وَكَذا مَلْ  َتْعِجـــز، َواإِْن اأَ�ضَ
ْبِني َكَذا، َوَلِكْن ُقْل: َقَدُر اهلِل َوَما �َضاَء َفَعَل؛ َفاإِنَّ َلْو َتْفَتُح َعَمَل  ُي�ضِ

ْيَطاِن«)2(. ال�ضَّ
فاأََمـــَره باحلر�ـــس على ما ينفعـــه، واال�شتعانة بـــاهلل، ونهاه عن 
كال علـــى القدر، ثمَّ اأمـــره اإذا اأ�شابه �شيء اأالَّ  العجـــز الَّذي هو االتِّ
يياأ�ـــس على ما فاته، بل ينظر اإىل القدر، وي�شلِّم االأمر هلل؛ فاإنَّه هنا 
ال يقدر على غري ذلـــك، كما قال بع�س العقالء: االأمور اأمران: اأمر 

كتور عواد بن عبد اهلل املعتق )42 ـ 45(. )1( انظر »و�شطية اأهل ال�شنة يف القدر« للدُّ
)2( »�شحيح م�شلم« )2664(.

 األسباب املعينة عىل تقوية اإليامن بالقدر 
اأمني ال�شعدي

مرحلة الدكتوراه باجلامعة االإ�شالمية باملدينة النبوية 
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اإنَّ اأعظم ما على امل�ضلم معرفته هو: توحيد 
الَّتي يدين اهلل بها؛ ول  y، وفهم عقيدته  اهلل 
y، وما ثبت يف  �ضبيل ملعرفة ذلك اإلَّ بكتاب اهلل 

.˝ �ضنَّة ر�ضول اهلل 

على  املعينة  الأ�ضباب  معرفة  ذلك  ومن 
الإميان  وهو:  تَّة  ال�ضِّ الإميان  اأركان  اأحد  تقوية 
بالقدر خريه و�ضره؛ ملا ملعرفة هذه الأ�ضباب من 
حمن ـ جلَّ  دور يف زيادة الإميان والقرب من الرَّ
د نف�ضه، وينظَر  جالله ـ، فحريٌّ بامل�ضلم اأن يتفقَّ
كن العظيم عنده؛ لي�ضعى يف  اإىل منزلة هذا الرُّ

تقويته وتثبيته.
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فيـــه حيلة، واأمـــر ال حيلة فيه، فما فيه حيلـــة ال يعجز عنه، وما ال 
حيلة فيه ال يجزع منه«)3(.

كن من اأركان  يَّة معرفة هـــذا الرُّ فانظر اأيُّهـــا امل�شلم اإىل اأهمِّ
الل ـ والعياذ  االإميـــان؛ واأنَّ اجلهل مب�شائله  اأّدى باأقـــوام اإىل ال�شَّ
ة الَّتي اأمر اهلل بها، وزيَّن لهم  رعيَّ بـــاهلِل ـ، ترك قوم االأ�شباب ال�شَّ
ة  ظـــر اإىل القـــدر يف هذا احلال هـــو مقام خا�شَّ يطـــان اأنَّ النَّ ال�شَّ
ا�ـــس، فال �شبيل للنَّجاة بعد توفيـــق اهلل ـ جلَّ وعال ـ اإالَّ مبعرفة  النَّ
ا�شخني، كما يقول ابن القّيم  ة على اأيدي العلماء الرَّ نَّ الكتاب وال�شُّ

: يف نونيَّته)4(:
كيب متَّفقــــاِن واجلهـل داء قـــاتل و�شـفـــاوؤه     اأمران يف الرَّ
بَّاين ٍة     وطـبيـُب ذاك العامل الرَّ نـ�سٌّ من القراآن اأو من �شنَّ

، وعقل معانيه، وكذا فقه حديث  فتدبُّـــر كتاب اهللـ  جلَّ وعـــالـ 
˝ من االأ�شباب املعينة على تقوية اإميان العبد وتعلُّقه  ر�شـــول اهلل 

، كما قـــال �شبحانه وتعاىل: ﴿ڄ  بفاطـــره ومالكـــهـ  جلَّ جاللهـ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]\£[.

ـــه ـ جلَّ جالله ـ؛ ثمَّ  ال على ربِّ فـــاإذا فعل العبـــد االأ�شباب متوكِّ
ف؛ الأنَّ ذلك باب  ـــر اأو يتاأ�شَّ مل يقـــع مـــا اأراده و�شعى له فال يت�شجَّ
يطان يفتحها على العبد ليحزنه، وميالأ قلبه ندما  مـــن اأبواب ال�شَّ
�شـــا بق�شاء اهلل وقـــدره، وِلَيُقْل ما اأمره  ا عليه الرِّ وح�شـــرة، واإنَََّ
˝: »َقَدُر اهلِل َوَمـــا �َضـــاَء َفَعـــَل«)5(؛ الأنَّ اهللـ  جلَّ وعالـ   بـــه نبيُّـــه 

)3( »جمموع الفتاوى« )284/8 ـ 285(.
)4( »الكافية ال�شافية يف االنت�شار للفرقة الناجية« امل�شهورة بنونية ابن القيم )189(.

)5( جزء من حديث يف »�شحيح م�شلم« تقدم تخريجه.
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مـــوات واالأر�س بخم�شني األف  قد كتـــب املقادير قبل اأن يخلق ال�شَّ
�شنة، وكان عر�شه على املاء كما ثبت ذلك يف »�شحيح م�شلم« من 

.)6(¨ حـديث عبد اهلل بن عمرو 
واالآيات يف هذا املعنـــى كثرية منها: قوله تعاىل: ﴿ ے ۓ ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ٺ  ﴿ٺ  وقـــال:   ،]¸\[ ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڦ﴾ ]\¿[.
:  يف تف�شري اآية  حمن بـــن �شعـــدي  يـــخ عبـــد الرَّ يقـــول ال�شَّ
ابق ذكرها: »هذا �شامل لعموم امل�شائب الَّتي ت�شيب  احلديد ال�شَّ
، فكلُّها قد ُكتب يف اللَّوح املحفوظ، �شغريها  اخللق، من خري و�شرٍّ
وكبريهـــا، وهذا اأمـــر عظيم ال حتيط به العقـــول، بل تذهل عنده 
ه علـــى اهلل ي�شري، واأخـــب اهلُل عباده  اأفئـــدة اأويل االألبـــاب، ولكنَّ
ر هـــذه القاعـــدة عندهم، ويبنـــوا عليها ما  بذلـــك الأجـــل اأن تتقرَّ
، فال ياأ�شوا ويحزنـــوا على ما فاتهم،  ـــرِّ اأ�شابهـــم من اخلري وال�شَّ
فوا اإليه، لعلمهم اأنَّ ذلك مكتوب يف  ا طمحت له اأنف�شهم وت�شوَّ ممَّ
اللَّـــوح املحفوظ، ال بدَّ من نفوذه ووقوعه، فال �شبيل اإىل دفعه، وال 
يفرحـــوا مبا اآتاهم اهلل فرَح بطٍر واأ�شـــر، لعلمهم اأنَّهم ما اأدركوه 
ه، في�شتغلوا ب�شكر  ـــا اأدركوه بف�شل اهلل ومنِّ تهم، واإنَّ بحولهم وقوَّ

قم، ولهـــذا قال: ﴿ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  عم ودفع النِّ مـــن اأوىل النِّ
ېئ ېئ﴾، اأي: متكـــبِّ فظٍّ غليظ، معجـــب بنف�شه، فخور بنعم 
﴾ اهلل، ين�شبهـــا اإىل نف�شه، وتطغيه وتلهيه كمـــا قال تبارك وتعاىل:  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ﴿

.)7(»]49 :¤[

  

نيا، واأنَّها ال قرار لها،  ومنهـــا: معرفة امل�شلم حال احليـــاة الدُّ
اه  هـ  �شبحانهـ  �شائال اإيَّ واأنَّ ماآلها اإىل الفناء؛ فال يتعلَّق قلبه اإالَّ بربِّ

اأن يرزقه احلياة الباقية؛ كما قال تعاىل: ﴿ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
.]b\[ ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ

  

)6( »�شحيح م�شلم« )2653(.
)7( »تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان« )842( ط/موؤ�ش�شة الر�شالة.
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يقـــول اهلل ـ جـــلَّ وعـــال ـ: ﴿ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ﴾ ومنهـــا: اليقني باأنَّّ الفرج مـــع الكرب؛ واأنَّ العاقبة للموؤمنني، 
]\Ý[ ففـــي هذه االآية الكرميـــة:  »ب�شارة عظيمـــة، اأنَّه كلَّما 

وجـــد ع�شر و�شعوبة، فاإنَّ الي�شر يقارنـــه وي�شاحبه، حتَّى لو دخل 
الع�شـــُر جحَر �شبٍّ لدخل عليـــه الي�شر، فاأخرجه كما قال تعاىل: 
﴿ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]\À[... وتعريف »الع�شر« 
يف االآيتـــني، يدلُّ على اأنَّه واحد، وتنكري »الي�شر« يدلُّ على تكراره، 

فلن يغلـــب ع�شر ي�شريـــن، ويف تعريفه باالألف 
الة على اال�شتغـــراق والعموم يدلُّ  والـــالم، الدَّ
عوبة ما بلغ  على اأنَّ كلَّ ع�شر ـ واإن بلغ من ال�شُّ

ـ فاإنَّه يف اآخره التَّي�شري مالزم له«)8( .

  

ومنهـــا: ا�شتغال امل�شلم مبا ينفعـــه يف دنياه واأخراه واحلر�س 
علـــى ذلك مع ا�شتعانته مبواله ـ جلَّ يف عاله ـ، فقد اأمر اهلل تعاىل 
ِل َوُهـــَو اال�ْشِتَعاَنُة  َوكُّ مَر َمـــَع َذِلَك ِبالتَّ بـ»احِلْر�ـــس علـــى املَناِفِع، َواأَ
ى اأََحَد االأَْمَرْيِن، َوَنَهى َعن  ، َفَمْن اْكَتَفـــى ِباأََحِدِهَما َفَقْد َع�شَ ِ ِباهللَّ

دُّ اْلَكْي�ِس«)9(. الَعْجِز الَِّذي ُهَو �شِ

  

عاء،  ع واالفتقار يف الدُّ ومنهـــا: كرثة ذكر اهلل تعاىل، والتَّ�شرُّ
رور  به ال�شـــوء، واأن يحفظه مـــن ال�شُّ ـــه اأن يجنِّ في�شـــاأل امل�شلـــم ربَّ
ره ربُّه وق�شاه،  واالآثـــام، فاإن اأ�شابه �شيء فعليـــه اأن ير�شى مبا قدَّ
ذ مـــن �ضوء  ˝ يتعوَّ ˝ فقـــد »كان  بـــيِّ  فـــاإنَّ هـــذا هو هدي النَّ
قـــاء، ومـــن �ضماتة الأعداء، ومـــن َجْهِد  الق�ضـــاء، ومـــن درك ال�ضَّ

البالء«)10(. 
  

جاعة لدى املوؤمـــن؛ فيظهر ذلك يف  ومنهـــا: تقويـــة ُخلـــق ال�شَّ
كـــه بدينه، فال ي�شعف فيميل مـــع االأهواء، بل عليه اأن ي�شعى  مت�شُّ

)8( »تي�شري الكرمي الرحمن يف تف�شري كالم املنان« )929(.
)9( »الفتاوى الكبى« البن تيمية )108/1(.

)10( »�شحيح البخاري« )6616( و»�شحيح م�شلم« )2707(.

:: »فاإنَّ  ه تعـــاىل، يقول ابـــن القيـــم  دائمـــا لتقويـــة يقينـــه بربِّ
در، وا�شع البطـــان، مت�شع القلب، واجلبان  جـــاع من�شرح ال�شَّ ال�شُّ
ا�س  �شـــدًرا، واأح�شرهم قلًبا، ال فرحـــة له وال �شرور،  اأ�شيـــق النَّ
ا �شرور  ة له وال نعيم اإالَّ من جن�س ما للحيوان البهيمي، واأمَّ وال لـــذَّ
م على كلِّ جباٍن، كما  تها، ونعيمها، وابتهاجهـــا، فمحرَّ وح ولذَّ الـــرُّ
م على كلِّ بخيٍل وعلى ُكلِّ ُمعِر�س عن اهلل �شبحانه، غافٍل  هو حمرَّ
عن ِذكره، جاهٍل به وباأ�شمائه تعاىل و�شفاته، وِدينه، متعلِّق القلِب 
رور، ي�شري  عيـــم وال�شُّ بغـــريه، واإنَّ هذا النَّ
يـــُق  ـــة، وذلـــك ال�شِّ ـــا وجنَّ يف القـــب ريا�شً
واحل�شر، ينقلـــُب يف القب عذاًبا و�شجًنا، 
فحـــال العبـــد يف القـــب كحـــال القلـــب يف 
ال�شدر، نعيًما وعذاًبـــا و�شجًنا وانطالًقا، 
وال عبَة بان�شـــراح �شدر هذا لعار�س، وال 
ب�شيـــق �شدِر هـــذا لعار�س، فاإنَّ العواِر�َس تـــزوُل بزوال اأ�شبابها، 
فة الَّتي قامـــت بالقلب ُتوجـــب ان�شراحه  ُل علـــى ال�شِّ ـــا املعـــوَّ واإنَّ

وحب�شه، فهي امليزان واهلل امل�شتعان«)11(.
ماحـــة،  جاعـــة، وال�شَّ ـــق لالأخـــالق الفا�شلـــة؛ كال�شَّ فمـــن وفِّ
ا  ـــب ونحوها فقد اأوتي خريا كثريا؛ فـــاإنَّ العباد »وخ�شو�شً وال�شَّ
ديـــدة؛ فاإنَّهم يحتاجـــون اإىل �شالح  يف اأوقـــات املحن والفنت ال�شَّ
نوب عن نفو�شهم عند املقت�شي للفتنة عندهم،  نفو�شهم، ودفع الذُّ
ا اإىل اأمر غريهم ونهيه بح�شب قدرتهم، وكلٌّ من  ويحتاجون اأي�شً
عوبة ما فيه، واإن كان ي�شرًيا على من  هذين االأمرين فيه من ال�شُّ

ره اهلل عليه«)12(. ي�شَّ
  

ل على اهلل: يقول اهلل تعاىل: ﴿ ہ ہ ہ ھ  ومنها: التَّوكُّ
.]À: 3[ ﴾ھ ھ

ومعنى ح�شبه: اأي كافيه، وح�شبك بكفاية اهلل لعبده؛ يقول 
:: »متى اعتمد القـلب على  حمن بن �شعدي  يـــخ  عبد الرَّ ال�شَّ
ـل عليه، ولـم ي�شت�شلـم لالأوهام، وال َمَلكْته اخليـاالت  اللــــه، وتوكَّ

)11( »زاد املعاد يف هدي خري العباد« البن القيم )26/2(.
)12( »جمموع الفتاوى« )165/28(.

ــمــا وجــــد عــ�ــضــر و�ــضــعــوبــة، فــــاإنَّ  كــلَّ
لو  حتَّى  وي�ضاحبه،  يقارنه  الي�ضر 
دخل الع�ضُر جحَر �ضبٍّ لدخل عليه 
تعاىل:  قــال  كما  فــاأخــرجــه  الي�ضر، 
گ﴾ ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ 
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ة  ئـــة، ووثـــق باهلل وطمـــع يف ف�شله، اندفعت عنـــه بـذلك الهموم والغمــــوم، وزالـت عنـه كثيـر مــــن االأ�شـقام البدنيَّ يِّ ال�شَّ
رور ما ال ميكن التَّعبري عنه...  ة واالن�شراح وال�شُّ والقلبيَّة، وح�شل للقلب من الُقوَّ

ف�س، ومن  ر فيـــه االأوهام، وال تزعجه احلوادث؛ لعلمه اأنَّ ذلك من �شعف النَّ ل عـلى اهلل قويُّ القلب ال توؤثِّ فاملتــــوكِّ
ة؛ فيثق باهلل ويطمئنُّ  ل عليه بالكفاية التَّامَّ ل ملن توكَّ اخلور واخلوف الذي ال حقيقة له، ويعلم مع ذلك اأنَّ اهلل قد تكفَّ

ل ع�شره ي�شًرا، وترحه فرًحا، وخوفه اأمًنا«)13(. ه وقلقه، ويتبدَّ لوعده، فيزول همُّ

  

ر اهللـ  فقد اأ�شيب مبثلها  ـــر امل�شلم ق�ش�س املر�شلـــني واأتباعهم؛ فاإذا اأ�شابته م�شيبةـ  ال قدَّ ومنهـــا: اأن يتذكَّ
احلون، فاإنَّ مطالعة �شريهم واأحوالهـــم العظيمة من اأ�شباب  مـــن هو خـــري منه: وهم االأنبياء واملر�شلـــون وال�شَّ

˝: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ه   تقويـــة االإميان، وم�شداق ذلك مـــا ذكره اهلل يف كتابه الكرمي خماطًبـــا نبيَّ
.]g\[ ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇڇ

  

ل ظهر لـــه الكثري من االأ�شباب  ـــر اهلل واأعان، ومن تاأمَّ هـــذا مـــا اأردتُّ كتابته يف هذا املقام مبا ي�شَّ
ر مراعـــاة لالخت�شار، واإالَّ  ـــا ذكرت ما تي�شَّ ، واإنَّ اجلليلـــة يف تقويـــة االإميان بقـــدر اهللـ  جل جاللهـ 

نيا واالآخرة، يقول اإبراهيم  فـــاإنَّ االإميان بالقدر �شاأنه عظيم، وحتقيقه �شبـــب ل�شعادة العبد يف الدُّ
ته،  :: »من مل يوؤمن بالقدر مل يتهنَّ بعي�شه«)14(، فاإن اأ�شبُت فذلك من ف�شل اهلل ومنَّ احلربي 

يطان، واأ�شتغفر اهلل من ذلك، واهلل اأعلم، و�شلى اهلل و�شلم على  ي ومن ال�شَّ واإن اأخطـــاأت فمنِّ
د وعلى اآله و�شحبه . نا حممَّ نبيِّ

)13( »الو�شائل املفيدة للحياة ال�شعيدة« البن �شعدي )�س26(.
وكاين )369(. « لل�شَّ )14( »قطر الويل على حديث الويلِّ
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نصوص عقدية
يخ عبد احلميد بن بادي�سـ  رحمه اهللـ  ]ت 1359ه[ يف الإميان باهلل، ومنهجه يف تقرير اأ�ضماء اهلل و�ضفاته)1(لل�ضَّ

وحيَّة، وحتيى به احلياة  اإنَّ االإميـــان بـــاهلل تعاىل ومعرفَة اأ�شمائه احل�شنى و�شفاته الُعليا هو االأ�شا�س الَّذي تُبنـــى عليه احلياة الرُّ
رات االأعمال و�شفا�شفها. بة، ويبعث باملرء على طلب معايل االأمور واأ�شرافها، ويناأى به عن حمقِّ يِّ الطَّ

: منابـــَع ا�شتدالله من امل�شدر القراآين، واتَّخذ و�شيلته للك�شف عن حقيقة املعرفة  يخ عبد احلميد بن بادي�س  وقـــد ا�شتقى ال�شَّ
باهلل تعاىل، والَّتي يرجع م�شلكها اإىل جهتني:

ل والنَّظر والتَّفكري؛ ليدرك به �شنن الكـــون وحقائق االأ�شياء وعلل  اأمُّ الأوىل: خماطبـــة العقـــل واإيقاظه، وا�شتعمال وظيفتـــه يف التَّ
ته، وا�شتحقاقه االإخال�س  ته وقد�شيَّ ته وعظمته، واأدلَّة ربوبيَّ ق مظاهر وحدانيَّ ل وتفكريه املعمَّ ف العبد من خالل عقله املتاأمِّ الوجود، ليتعرَّ

ته. املطلق يف دينه وعبوديَّ
ك فيهم الوجدان وتفتـــح اأمامهم جمااًل وا�شًعا،  ف اهلل بهـــا اإىل خلقه، والَّتي حترِّ فات الَّتي تعرَّ والثَّانيـــة: و�شيلـــة االأ�شمـــاء وال�شِّ
ة  ده باخللق واالإبداع، وا�شتحقاقه االألوهيَّة املطلقة والعبوديَّ ف على �شفات اجلمال واجلالل، وعلى �شمول علمه ونفوذ قدرته وتفرُّ للتَّعرُّ

اخلال�شة.
حيحة  ة ال�شَّ ة لتعريف جمتمعه بعقيدتهم االإ�شالميَّ : وعنايته بهذه اجلوانب العقديَّ يخ ابن بادي�س  ويتجلَّى من خالل َنَف�س ال�شَّ
ة، والَّتي عليها اأهل بالده �َشَلًفا قبل عدول بع�س اخللف عن نهـــج الفطرة اإىل مدار�س عقديَّة خمتلفة، انت�شرت  نَّ الثَّابتـــة بالكتـــاب وال�شُّ
ة الواحدة،  ة بني االأُمَّ عت الهوَّ مل والتَّالحم، وو�شَّ قت ال�شَّ ة واحلروب عب تاريخ اجلزائر، مزَّ يا�شيَّ راعات ال�شِّ علـــى اإثـــر اخلالفات وال�شِّ
ة الَّتي كانت يف ع�شره اأو  ـــارات االإحلاديَّ يَّ ة ملواجهة التَّ ة االإميانيَّ : من جهة اأخرى يف اإعداد العدَّ يـــخ ابن بادي�س  كمـــا ظهـــر َنَف�س ال�شَّ

الَّة املتواردة على وحدانيَّة اهلل ووجوه كماله. ن تاأثَّروا ب�شبههم ال�شَّ ممَّ
فات من  : يف تقرير االأ�شماء وال�شِّ يخ عبد احلميد بن بادي�س  وقـــد راأيت من املفيد اأن اأتناول عقيـــدة االإميان باهلل ومنهج ال�شَّ
رح والتَّعليق على  �س لهذا اجلانب العقـــدي بال�شَّ ـــة«، فاأتعرَّ خـــالل كتابه »العقائـــد الإ�ضالميَّة من الآيـــات القراآنيَّة والأحاديث النَّبويَّ

بع�س امل�شائل الَّتي تدعو احلاجة فيها اإىل البيان؛ اإمتاًما للفائدة العلميَّة وتعميًما للخري.
  

رح والتَّعليق، اللَّذين رمزت لهما بحريف: ]�س. ت[ بعد كلِّ عبارة حتتاج اإىل بيان واإي�شاح اأو تعليق. ز عن ال�شَّ م بخطٍّ غليظ متميِّ ف : مقدَّ )1( تنبيه: ن�سُّ امل�شنِّ
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يخ عبد احلميد بن بادي�س  يقول ال�ضَّ
: يف الإميـــان باهلل ـ �ضبحانه وتعاىل ـ 

ه: ما ن�ضُّ

»اخَلاِم�ُس َوالثَّاَلُثوَن: ُهَو املَْوُجوُد احَلقُّ 
ِلَذاِتِه، الَِّذي لَ َيْقَبُل ُوُجوُدُه الَعَدَم«.

]�ـــس.ت[: واملـــراد بــــ »املوجـــود احلّق 

لذاتـــه« هو: واجـــب الوجـــود بنف�شه، اأي: 
املوجـــود الَّذي مل ي�شبق وجـــوَده عدٌم،  ال 

من �شبٍب خارٍج، وال لعلٍَّة خارجة.

وعبارة »واجب الوجود لذاته« اأحدثها 
الفال�شفة واملتكلِّمـــون، وهي ال ُتعرف يف 
لف، لكن  ـــارع، وال يف كالم ال�شَّ كالم ال�شَّ
ـــارع، وجممٌع  املعنـــى ثابـــٌت يف كالم ال�شَّ

ۈئ  ﴿ۈئ  تعـــاىل:  قولـــه  وهـــو  عليـــه، 
˝: »اأَْنَت  ېئ﴾ ]¸: 3[، وقولـــه 
ْنـــَت الآِخُر  ُل َفلَْي�ـــَس َقْبلَـــَك �َضْيٌء، َواأَ الأَوَّ
َفلَْي�َس َبْعَدَك �َضـــْيٌء«)2(، وملزيد بيان هذه 
ل وجهها على النَّحو التَّايل:  العبارة نف�شِّ

اأنَّ املوجود:
ا اأن يجـــب وجوده لذاته، وهو اهلل  ـ اإمَّ
ل  ـ �شبحانـــه وتعـــاىل ـ فهـــو املوجـــود االأوَّ

ا �شواه. االأزيلُّ اخلالقُّ الغنيُّ عمَّ
ـــا اأن ميتنـــع وجـــوده لذاتـــه، وهو  ـ واإمَّ
املحـــال املمتنـــع الوجـــود، كاجلمـــع بـــني 
ـــواد والبيا�ـــس يف حمـــلٍّ  يـــن كال�شَّ دَّ ال�شِّ
يء  قي�شني ككـــون ال�شَّ واحـــٍد، اأو بـــني النَّ

معدوًما موجوًدا يف اآٍن واحٍد.
ـــا اأن يكـــون لذاته جائـــز الوجود  ـ واإمَّ
ى: ممكًنا، كالعامل و�شائر  والعدم، وُي�شمَّ

.̇ )2( اأخرجه م�شلم )2713( من حديث اأبي هريرة 

اأجزائه، وغري الواجب بنف�شه وهو املمكن 
اجلائـــز ال يكـــون اإالَّ بالواجـــب بنف�شـــه، 
فاملخلـــوق ال يكون اإالَّ بخالـــق، والفقري ال 
ـــيءـ  اإذنـ  اإن  يكـــون اإالَّ بغنـــي عنه، فال�شَّ
ـــر فيه  افتقـــر يف وجـــوده اإىل �شبـــٍب موؤثِّ
خارج عن ذاتـــه فهو املمكن اجلائز، واإن 
مل يفتقر فهو الواجب وهو موجود لذاته، 
اأي: دائم البقاء ما دامت ذاته موجودة، 
بخالف مـــا علَّة وجـــوده اأمر خـــارج عن 

ذاته؛ فاإنَّه يزول بزوال علَّته.
ا يخت�سُّ  ابـــق اإنَّ وهـــذا التَّق�شيم ال�شَّ
ال  الـممتنـــع  الأنَّ  والـممكـــن؛  بالواجـــب 

وجود له.
ى  واإذا اتَّفق الواجب واملمكن يف م�شمَّ
الوجود والعلم والقـــدرة، فهذا امل�شرك 
يف  ال  االأذهـــان  يف  يوجـــد  كلـــيٌّ  ُمطلـــق 
االأعيان، واملوجود يف االأعيان خمت�سٌّ ال 
ا�شراك فيه، ويف تقرير هذا املعنى يقول 
ا املعنى  ـــه: »واأمَّ : مـــا ن�شُّ ة  ابـــن تيميَّ
الكليُّ العـــامُّ امل�شرك فيه، فـــذاك ـ كما 
هن، واإذا  ا اإالَّ يف الذِّ ذكرنا ـ ال يوجـــد كليًّ
كان املتَّ�شفـــان به بينهما نوٌع من موافقة 
وم�شاركة وم�شابهة من هذا الوجه فذاك 
ال حمذور فيـــه، فاإنَّه ما يلزم ذلك القدر 
امل�شرك من وجوب وجـــواز وامتناع فاإنَّ 
اهلل ُمتَّ�شـــف به، فاملوجـــود من حيث هو 
، مهما قيل:  موجـــود اأو العليـــم اأو احلـــيُّ
ـــه يلزمه من وجـــوب وامتنـــاع وجواز؛  اإنَّ
فاهلل مو�شوف به، بخالف وجود املخلوق 
وحياتـــه وعلمـــه، فـــاإنَّ اهلل ال يو�شف مبا 
يخت�ـــسُّ بـــه املخلـــوق من وجـــوب وجواز 

وا�شتحالـــة، كمـــا اأنَّ املخلـــوق ال يو�شـــف 
بُّ مـــن وجوب وجواز  مبا يخت�ـــسُّ به الرَّ

وا�شتحالة«)3(.
:: »فلو  وقال ابن اأبي العزِّ احلنفي 
متاثـــال للـــزم اأن يكـــون كلٌّ منهما واجب 
القـــدم لي�ـــس بواجـــب القـــدم، موجـــوًدا 
بنف�شـــه غري موجود بنف�شـــه، خالًقا لي�س 
ـــا غري غني، فيلـــزم اجتماع  بخالق، غنيًّ
ين على تقديـــر متاثلهما، فعلم اأنَّ  دَّ ال�شِّ
متاثلهمـــا ُمنتٍف ب�شريـــح العقل، كما هو 

رع«)4(. منتٍف بن�شو�س ال�شَّ
افية  قلـــت: ومن هـــذه النُّ�شو�ـــس النَّ

للتَّمثيـــل والتَّ�شبيـــه قوله تعـــاىل: ﴿ٺ 
وقولـــه   ،]§\[ ٿ﴾  ٿ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  تعـــاىل: 
تعـــاىل:  وقولـــه   ،]ï \[ ٿ﴾ 
 ،]^\[ ۋ﴾  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ 
﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾  وقوله تعـــاىل: 
كالم  مـــن  ذلـــك  و�شياأتـــي   ،]o\[

امل�شنِّف.

»َفُهَو الَقِدمُي الَِّذي لَ بَداَيَة ِلُوُجوِدِه«.

]�س.ت[: يالحظ اأنَّ امل�شنِّف مل يورد 
لفـــظ »القدمي« على اأنَّه ا�شـــم ِمْن اأ�شماء 
ـــا ذكره من باب اخلب،  اهلل تعاىل، واإنَّ
م على كلِّ ما �شواه، وباب  مبعنى اأنَّه متقدِّ
فات التَّوقيفيَّة  االإخبار اأو�شع من باب ال�شِّ
: ـ حيث  ـــم  ـ كمـــا اأفاد ذلـــك ابن القيِّ
قـــال: »اإنَّ ما يدخل يف بـــاب االإخبار عنه 
ا يدخـــل يف باب اأ�شمائه  تعـــاىل اأو�شع ممَّ

ة النبوية« )31/8(. نَّ )3( »منهاج ال�شُّ
حاوية« )103(. )4( »�شرح العقيدة الطَّ

ت
سا

را
ود

ث 
حو

ب

17ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م



ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م18 18

يء واملوجود والقائم بنف�شه؛  و�شفاته كال�شَّ
ه ُيْخـــُب به عنه وال يدخـــل يف اأ�شمائه  فاإنَّ

احل�شنى و�شفاته العلى«)5(.
قلـــت: ويجوز االإخبـــار بهذه االألفاظ 
احل�شنـــى  اأ�شمائـــه  يف  تدخـــل  وال  عنـــه 
و�شفاته العلى، ولكـــن ي�شرط يف اللَّفظ 
ًئا، ومن اأمثلة ذلك  اأن ال يكون معنـــاه �شيِّ
ات«، ولفـــظ »بائـــن« فهـــذه  لفـــظ: »الـــذَّ
االألفاظ حتمل معاٍن �شحيحة دلَّت عليها 
وع من االألفاظ يجيز  النُّ�شو�س، وهذا النَّ
ـــة ا�شتعمالها كقولهم: »اإنَّ اهلل  نَّ اأهل ال�شُّ
ا�شتـــوى علـــى العر�س بذاتـــه«، اأو قولهم: 
»اإنَّ اهلل عـــال علـــى خلقه بائـــن منهم«، 
فلفظـــة »بذاتـــه« مراد بهـــا اأنَّ اهلل م�شتٍو 
على العر�س حقيقـــًة، واأنَّ اال�شتواء �شفة 
له، ولفظـــة »بائن« يراد بهـــا اإثبات العلوِّ 
ّد على َزْعم من قال: اإنَّ اهلل  حقيقة، والرَّ

يف كلِّ مكان بذاته.
ـــا من جهـــة التَّ�شميـــة فـ»القدمي«  واأمَّ
ته،  ـــرع على �شحَّ مل يـــرد به ن�سٌّ من ال�شَّ
اهلل  اأ�شمـــاء  يف  ه  عـــدُّ ينبغـــي  ال  لذلـــك 
قل،  احل�شنـــى لعـــدم ثبوتـــه من جهـــة النَّ
ل« كما  ويغنـــي عنه ا�شمه �شبحانـــه: »االأوَّ

م من االآية واحلديث. تقدَّ
:: »وقد اأدخل  قال ابن اأبي العـــزِّ 
املتكلِّمون يف اأ�شماء اهلل تعاىل »القدمي«، 
ولي�ـــس هـــو من االأ�شمـــاء احل�شنـــى، فاإنَّ 
»القـــدمي« يف لغـــة العـــرب الَّتي نـــزل بها 
م على غـــريه، فُيقال:  القراآن هـــو: املتقدِّ
هـــذا قدمٌي للعتيق، وهذا حديث للجديد، 
م  ومل ي�شتعملـــوا هذا اال�شـــم اإالَّ يف املتقدِّ
علـــى غريه، ال فيمـــا مل ي�شبقه عدم، كما 

)5( »بدائع الفوائد« )161(.

ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ   ﴿ تعـــاىل:  قـــال 
ۆئ﴾ ]\¡[، و»العرجـــون القـــدمي«: 
ـــذي يبقـــى اإىل حـــني وجـــود العرجون  الَّ
ل:  ـــاين، فاإذا ُوجد اجلديـــد، قيل لالأوَّ الثَّ
ا اإدخال »القدمي« يف اأ�شماء  قدمي...، واأمَّ
اهلل تعـــاىل فهو م�شهـــور عند اأكـــرث اأهل 
لف  الكالم، وقـــد اأنكر ذلك كثري من ال�شَّ

واخللف، منهم: ابن حزم.
ه اإذا كان م�شتعماًل يف نف�س  وال ريب اأنَّ
م على احلوادث ُكلِّها  م، فاإنَّ ما تقدَّ التَّقدُّ
م من غريه، لكن اأ�شماء  فهو اأحـــقُّ بالتَّقدُّ
اهلل تعـــاىل هـــي االأ�شماء احل�شنـــى الَّتي 
م  تدلُّ على خ�شو�س ما مُيدح به، والتَّقدُّ
م على  ـ يف اللُّغـــةـ  مطلق ال يخت�سُّ بالتَّقدُّ
احلـــوادث كلِّهـــا، فال يكون مـــن االأ�شماء 
ل«  رع با�شمـــه »االأوَّ احل�شنـــى، وجـــاء ال�شَّ
ـــه ُي�شعر  وهـــو اأح�شـــن من »القـــدمي«؛ الأنَّ
باأنَّ ما بعده اآيـــل اإليه، وتابع له، بخالف 
»القدمي« واهلل تعاىل له االأ�شماء احل�شنى 

ال احل�شنة«)6(.
احتـــاط  قـــد   : ـــف  قلـــت: وامل�شنِّ
ـــه ]الَّذي  ـــَد ]القـــدمي[ باأنَّ يف عبارتـــه فقيَّ
ال بدايـــة لوجـــوده[، فلـــو اأطلقها من غري 
تقييٍد مل يكن معناهـــا احلقُّ �شحيًحا اإالَّ 

يادة املذكورة. بالزِّ

»َوُهَو الَباِقي الَِّذي لَ ِنَهاَيَة ِلُوُجوِدِه«.

]�س.ت[: ففيما ذكره امل�شنِّف يف هذا 

اجلانب من عقيـــدة االإميان باهلل تقرير 
اِل�ْشَمِي اهلل تعاىل:

)6( »�شرح العقيدة الطحاوية« )114 ـ 115(.

ـــذي لي�س قبله �شيء،  ل« اأي: الَّ ـ »االأوَّ
ـــه املبتـــدُئ باالإح�شان من  الُّ على اأنَّ الـــدَّ
غـــري و�شيلٍة مـــن العبـــد، اإذ كلُّ ما �شواه 
حـــادٌث يجب علـــى العبد اأن َيِعـــَي ف�شل 
اهلل عليه، ويلحـــظ نعمه الَّتي ال حُت�شى 
ـــة؛ الأنَّ من  �شـــواء دينيَّة كانـــت اأو دنيويَّ
اهلل االإعـــداد ومنـــه االإمـــداد، وف�شلـــه 
�شابـــق علـــى الو�شائـــل؛ والأنَّ اهلل تعاىل 

بب وامل�شبَّب. خالق ال�شَّ
بعـــده  لي�ـــس  ـــذي  الَّ اأي:  »االآخـــر«  ـ 
ـــه هـــو الغايـــة  نَّ اأ الُّ علـــى  �شـــيء، الـــدَّ
لِّ  الَّذي تق�شده جميـــع املخلوقات بالذُّ
ليـــه  اإ وتفـــزع  واالفتقـــار،  واحلاجـــة 
بتاألههـــا ورغبتهـــا ورهبتهـــا، وت�شمـــد 
ليـــه يف جميـــع مطالبهـــا، فيجب على  اإ
العبد اأن ال يثـــق باالأ�شباب التي تنعدم 
ائم الباقي بعدها  ال حمالة، ويبقى الدَّ

ال نهاية لوجوده.
د اهلل تعاىل  واال�شمان َيُدالَّن على تفرُّ
بالكمـــال املطلـــق واالإحاطـــة املطلقة من 
ل واالآخر«، كما  مـــان فهـــو »االأوَّ حيث الزَّ
ده  اهر والباطن« على تفرُّ يدلُّ ا�شما »الظَّ

به من حيث املكان.

ِلَقْوِلـــِه َتَعـــاىَل: ﴿ڭ ڭ ۇ ۇ 
.]j\[ ﴾ۆ ۆ

]�ـــس.ت[: واال�شتفهام يف االآية للتَّقريع 

ف  اهر اأنَّ امل�شنِّ والتَّوبيـــخ واالإنكار، والظَّ
: ا�شتـــدلَّ باالآيـــة على معنـــى الوجود 
احلـــقِّ لذاتـــه ـ وهـــو اأحـــد معـــاين االآية ـ 
؟!  ويكـــون معناهـــا: اأيف وجـــود اهلل �شـــكٌّ
�شاهـــدة  ليمـــة  ال�شَّ الفطـــرة  الأنَّ  ذلـــك 
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بوجـــوده وجمبولٌة على االإقـــرار به، غري 
ـــه قـــد يقـــرن بالفطرة بع�ـــس حاالت  اأنَّ
، االأمر الَّذي يحتاج  ـــكِّ اال�شطراب وال�شَّ
ليـــل املو�شل اإىل وجوده،  اإىل نظـــر يف الدَّ
�شـــل اإر�شادهم اإىل طريق  ة الرُّ ومن ُمهمَّ
مـــوات واالأر�س  معرفتـــه باأنَّه فاطـــر ال�شَّ
الَّذي خلقهمـــا واأن�شاأهما وابتدعهما من 
كِّ  ٌة على عدم ال�شَّ العدم، فهي �شواهد دالَّ

ته. يف وجوده �شبحانه ووحدانيَّ
:: »فالعارفـــون  ـــم  قـــال ابـــن القيِّ
اأربـــاب الب�شائـــر ي�شتدلُّـــون بـــاهلل على 
ا�ـــس  النَّ ا�شتـــدلَّ  اإذا  و�شنعـــه،  اأفعالـــه 
ب�شنعـــه واأفعالـــه عليـــه، وال ريـــب اأنَّهما 
 ، طريقـــان �شحيحـــان، كلٌّ منهمـــا حـــقٌّ

والقراآن ُم�شتِمٌل عليهما.
ا  نعة فكثري، واأمَّ ا اال�شتدالل بال�شّ فاأمَّ
انع فله �شاأن، وهو الَّذي  اال�شتـــدالل بال�شَّ
هم:  �شـــل بقولهـــم الأمَُمِ اأ�شـــارت اإليـــه الرُّ
اأي:   ،]j\[ ۇ﴾  ڭ  ﴿ڭ 
ليل  اأي�شـــكُّ يف اهلل حتَّى يطلـــب اإقامة الدَّ
علـــى وجـــوده؟ واأيُّ دليـــل اأ�شـــحُّ واأظهر 
مـــن هـــذا املدلـــول؟ فكيف ي�شتـــدلُّ على 
ليل  هـــوا على الدَّ االأظهـــر باالأخفى؟ ثمَّ نبَّ
ۆ﴾  ۆ  ۇ   ﴿ بقولهـــم: 

.]j\[

ين ابن  و�شمعت �شيخ االإ�شالم تقيَّ الدِّ
�ـــس اهلُل روَحه ـ يقـــول: »كيف  تيميـــة ـ قدَّ
ليل على َمن هـــو دليٌل على ُكلِّ  ُيطلـــب الدَّ
�شيٍء؟ وكان كثرًيا ما يتمثَّل بهذا البيت:

حُّ يف الأَْذَهاِن �َضْيٌء َوَلْي�َس َي�ضِ
اإَِذا اْحَتاَج النََّهاُر اإِىَل َدِليِل

بِّ تعاىل اأظهُر  ومعلـــوٌم اأنَّ وجود الـــرَّ

هار، ومن مل  للعقول والِفطر من وجود النَّ
ِهْمُهَما«)7(. ير ذلك يف عقله وفطرته فليتَّ

هـــذا؛ واالآيـــة حتتمـــل معنـــى االإلهيَّة 
وتوحيـــد العبـــادة، ويكـــون معناهـــا: اأيف 
 !! ده بوجـــوب العبادة له �شكٌّ ته وتفرُّ اإلهيَّ
وهو املخـــرع جلميع املوجـــودات واملبدع 
لهـــا على غري مثـــاٍل �شابٍق، فـــاإنَّ �شواهد 
ظاهـــٌر  والتَّ�شخـــري  واخللـــق  احلـــدوث 
ـــة م�شـــاٌر اإليهـــا بلفـــظ  عليهمـــا، واالإلهيَّ
اجلاللـــة يف االآيـــة، وعليـــه فـــال ي�شتحقُّ 
العبـــادَة اإالَّ هو وحـــده ال �شريَك له، ذلك 
انع،  ة بال�شَّ الأنَّ غالـــب االأمم كانت ُمِقـــرَّ
ولكـــن كانت تعبد معه غـــرَيه من االأولياء 

والو�شائط)8(.
ولالآية معنـــى ثالث ذكـــره القرطبي 
ثالًثـــا:  وجًهـــا  »ويحتمـــل  بقولـــه:   :
هـــم متَّفقـــون  ؟ الأنَّ اأيف قـــدرة اهلل �شـــكٌّ
عليهـــا وخمتلفـــون فيمـــا عداهـــا، يـــدلُّ 
عليـــه قولـــه: ﴿ۇ ۆ ۆ﴾ 
خالقهـــا وخمرعهـــا ومن�شئها وموجدها 
ه علـــى قدرته فال جتوز  بعـــد العدم، لينبِّ

العبادة اإالَّ له«)9(.
ذكـــره  ـــذي  الَّ ل  االأوَّ واملعنـــى  قلـــت: 
ـــف اأقرب يف املجادلة واأو�شح عند  امل�شنِّ
املحاججـــة؛ الأنَّ كثرًيا مـــا يرد يف القراآن 
ـــة الَّتي جبلت  بوبيَّ اال�شتـــدالل بتوحيد الرُّ
عليـــه فطـــر العقـــالء، كقولـــه تعـــاىل: 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ﴿ۇئ 
علـــى  اّل  الـــدَّ  ،]¨\[ ىئ﴾  ېئ 
ة باإفـــراد اهلل بجميع اأنواع  توحيـــد االإلهيَّ

الكني« )59/1(. )7( »مدارج ال�شَّ
و»تف�شري   ،)524/2( كثري«  ابن  »تف�شري  انظر:   )8(

ال�شوكاين« )97/3(.
)9( يف »تف�شريه« )346/9(.
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العبـــادات، واالإخال�ـــس لـــه فيهـــا علـــى 
وجه مـــا �شرعـــه اهلل على األ�شنـــة ر�شله، 
وع  وُمعظـــم االآيـــات القراآنيَّة يف هـــذا النَّ
�شل،  مـــن التَّوحيد، وهـــو حملُّ دعـــوِة الرُّ

ومو�شـــُع معركتهم مـــع اأُممهم: ﴿ڄ 
ڇ﴾  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]£\[

َوِلَقْوِلِه َتَعـــاىَل: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 
ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۆ ۈ﴾ ]\i[، َوِلَقْوِلـــِه 

َتَعاىَل: ﴿ ىت يت جث مث ىث يث حج 
مج جح﴾ ]\p[، َوِلَقْوِلِه َتَعاىَل: 
﴿ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ ]\][.

 :: ـــم  القيِّ ابـــن  قـــال  ]�ـــس.ت[: 

نـــت الفاحتة اإثبـــات اخلالق تعاىل  »ت�شمَّ
ته  دَّ على من جحـــده باإثبـــات ربوبيَّ والـــرَّ
ل حال العـــامل ُكلِّه  تعـــاىل للعاملـــني، وتاأمَّ
ـــه بجميـــع اأجزائـــه جتـــده  ـــه و�شفليِّ علويِّ
�شاهـــًدا باإثبات �شانعـــه وفاطره ومليكه، 
فاإنكار �شانعه وجحده يف العقول والفطر 
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ـ  ـ �شبحانـــه  العـــدم، ذلـــك الأنَّ �شفاتـــه 
لي�شـــت �شيًئا غري املو�شـــوف يف اخلارج، 
وع  ـــا اأفعاله ـ �شبحانه ـ فهي قدميُة النَّ واأمَّ
حادثـــة االآحـــاد، فهـــو املو�شـــوف بكونـــه 
خالًقـــا  قبـــل اأن ي�شـــدر منـــه اخللق بال 
بدايـــة، واملو�شوف بكونـــه متكلًِّما قبل اأن 
ا خلُقه وكالمه  ي�شدر منه الـــكالم، واإنَّ
ليَّة �شفاته �شبحانه باأوليَّة  دان، فاأوَّ ُمتجدِّ
وع، ومالزمة له يف املا�شي  ذاته قدميُة النَّ
وامل�شتقبـــل، فهو ب�شفاته اأبـــدي ال نهاية 
˝ الأهـــل اليمن:  لـــه، ويدلُّ عليـــه قوله 
َقْبلَـــُه«)11(،  �َضـــْيٌء  َيُكـــْن  َومَلْ  اهلُل  »َكاَن 
ُل َفلَْي�َس َقْبلَـــَك �َضْيٌء،  وقولـــه: »اأَْنـــَت الأَوَّ

َواأَْنَت الآِخُر َفلَْي�َس َبْعَدَك �َضْيٌء«)12(.
ـــف  امل�شنِّ كالم  �شيـــاق  ومـــن  هـــذا؛ 
ـــة اهلل تعـــاىل املح�شة  فـــاإنَّ اإثبـــات ربوبيَّ
جلميع املخلوقـــات تقت�شي مباينته لعامل 
ات، واخللـــق مباينـــون  املخلوقـــات بالـــذَّ
لـــه، كما يقت�شي علّوه علـــى خلقه ومتيُّزه 
وانف�شالـــه عنهم وعدم اختالطه بهم اأو 
تها،  ة واأئمَّ حلوله فيهم وهو قول �شلف االأمَّ
:: »فمـــن مل يثبت ربًّا  م  قـــال ابن القيِّ

ا«)13(. مبايًنا للعامل فما اأثبت ربًّ
ويرتَّب على هـــذا املعتقد اإبطال قول 
لة من اجلهميـــة واملعتزلة  طوائـــف املعطِّ
ـــري االأ�شاعرة  ومـــن وافقهـــم مـــن متاأخِّ
املباينـــة  ينكـــرون  الَّذيـــن  واملاتريديـــة 
باجلهـــة، فبع�شهم ينفـــي املباينة ويثبت 
ـــه بذاتـــه يف كلِّ  املحايثـــة، فيقولـــون: اإنَّ
مكان، وبع�شهم ينفي املباينة واملحايثة، 
)11( اأخرجه البخـــاري )7418( من حديث عمران 

.̇ ابـــن ح�شـــني 
م تخريجه قريًبا. )12( تقدَّ

الكني« )61/1(. )13( »مدارج ال�شَّ
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املَْوُجوُد  َوُهــَو  ــاَلُثــوَن:  َوالــثَّ اِد�ُس  ال�ضَّ
ــِذي �َضَبَق ُوُجــوُدُه ُكلَّ ُوُجــوٍد، َفَكاَن  الَّ
ُثمَّ  َمـــَعـــُه،  �ـــَضـــْيَء  َوَل  َوْحـــــَدُه  َتـــَعـــاىَل 
ِلَقْوِلِه  ُلوَقاِتِه،  َمْ ِمْن  �َضاَء  َما  َخلََق 
 ،]3  :¸[ ۈئ﴾  ﴿ۈئ  َتــــَعــــاىَل: 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڦ 
ەئ  ەئ   ﴿  ،]4  :|[ ڃ﴾ 
 ،]u\[ ۇئ﴾  ۇئ  وئ  وئ 

چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿
 ﴾ ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

ڻ  ڻ  ڻ   ﴿  ،]59  :u[

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 
ٻ  ٻ  ٱ  ۇئ  ۇئ 
ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ 
ٿ ٿ ٿ ٹ﴾ ]\¦[.

ف:  م مـــن كالم امل�شنِّ ]�ـــس.ت[: تقـــدَّ

»هو املوجود احلـــقُّ لذاته.. القدمي الَّذي 
ف اأن ُيبنيِّ  ال بداية لوجوده«، فاأراد امل�شنِّ
اأنَّ ُكلَّ مـــا �شوى اهلل �شبحانه فهو حمَدث 
خملـــوٌق، كائن بعد اأن مل يكـــن، ووجوده 
ـــذي مل  ال يكـــون اإالَّ مبوجـــده اخلالـــق الَّ
ي�شبقـــه العدم، و�شبق وجـــوُده ُكلَّ وجود، 
فـــكان اهلُل تعـــاىل بجميع �شفاتـــه العلى 
وحـــده وال �شيء قبَله وال معـــه، ُثمَّ اأحدث 
املخلوقـــات بقدرته وعلمـــه واأوجدها من 

مَبْنِزلـــة اإنـــكار العلـــم وجحـــده، ال فـــرق 
بينهما، بـــل داللة اخلالق علـــى املخلوق، 
انع على اأحوال  ال على الفعل، وال�شَّ والفعَّ
ـــة امل�شرقة  كيَّ امل�شنـــوع عند العقـــول الزَّ
حيحـــة اأظهر من  ـــة، والفطر ال�شَّ العلويَّ

العك�س«)10(.

َوَقْوِلـــِه َتَعاىَل: ﴿ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

]\²[، َوَقْوِلِه َتَعاىَل: ﴿ ۈئ ۈئ 

ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ی ی﴾ ]\¸[.

]�ـــس.ت[: ومعنـــى االآية: اأَُخلـــق هوؤالء 

امل�شركـــون من غري خالـــق وال موجد، اأم 
هم الَّذين خلقوا اأنف�شهم؟ واإذا كان كاَل 
االأمريـــن باطاًل وم�شتحياًل فتعنيَّ اأنَّ اهلل 
ـــذي خلقهم، وهـــو امل�شتحقُّ  تعـــاىل هو الَّ
د بها من غرِي �شريٍك  للعبادة وحده املتفرِّ
له وال نظرٍي، وال ُتْبَتَغى العبادة وال ت�شلح 

اإالَّ له �شبحانه.

)10( »مدارج ال�شالكني« )59/1(.
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ويقولـــون: ال مباين وال حمايث، وال داخل 
العامل وال خارجه، وال فوقه وال حتته، وال 
عـــن ميينه وال عـــن ي�شـــاره، وال خلفه وال 
اأمامـــه، وال فيه وال بائن عنه، وال �شكَّ اأنَّ 

َق به. ره حتَّى ُت�شدِّ العقول ال تت�شوَّ
ـــب على هذا املعتقـــد اإبطال  كما يرتَّ
زعم االحتاديَّة من اأهل االإحلاد والتَّعطيل، 
القائلني بوحدة الوجود، الَّذين يعتقدون 
اأنَّه لي�س يف الوجود: قدمي خالق، وحادث 
ا وجود العامل هو عني وجود  خملوق، واإنَّ
اهلل، وهو حقيقة وجـــود هذا العامل، فال 
بُّ هو  تبايـــن بني اخلالق واملخلـــوق، فالرَّ
نف�ـــس العبـــد وحقيقته، واملالـــك هو عني 
احـــم هـــو عـــني املرحوم،  اململـــوك، والرَّ
والعابد هـــو نف�س املعبود، فالكلُّ من عنٍي 
واحـــدٍة، بل هو العني الواحـــدة، قال ابن 

عربي احلامتي:
بُّ َعـْبـٌد ، َوالـرَّ الـَعـْبــُد َربٌّ

َيا َلْيَت �ِضْعِري، َمِن املَُكلَُّف؟
، اأَنَّى ُيَكلَُّف؟)14(اإِْن ُقْلَت: َعْبٌد، َفَذاَك َميٌِّت اأَْو ُقْلَت: َربٌّ

﴿ژ ڑ ڑ ک ک کک﴾ 
.]m\[

اِبُع َوالثَّاَلُثوَن: »ال�ضَّ
جَمِيـــِع  َعـــِن  ِبَذاِتـــِه  الَغِنـــيُّ  َفُهـــَو 
ـ  َهـــا  ُكلُّ املُْفَتِقـــَرُة  َوِهـــَي  املَْوُجـــوَداِت، 

اْبِتَداًء َوَدْوًما ـ اإَِلْيِه«.

)14( »جامـــع االأ�شول واالأوليـــاء« للكم�شخاتلي )296(، 
وانظر: »ف�شو�س احلكم« البن عربي: )83، 90، 
: يف »جممـــوع الفتاوى«  92(، قـــال ابن تيمية 

)82/2(: »ولهـــذا ي�شلون اإىل مقـــام ال يعتقدون 
ا  مـــات، واإنَّ فيه اإيجـــاب الواجبات وحترمي املحرَّ
يـــرون االإيجـــاب والتَّحرمي للمحجوبـــني عندهم، 
ـــه هـــو حقيقة الكـــون، فَمن  الَّذيـــن مل ي�شهـــدوا اأنَّ

العابد؟ ومن املعبود؟ ومن االآمر؟ ومن املاأمور؟«.

]�س.ت[: فاهلل �شبحانه وحَده الَّذي له 

الِغنى التَّام املطلق من ُكلِّ وجٍه ال يعريه 
َنْق�ـــسٌ وال يلحقـــه عيب لكمالـــه �شبحانه 
وكمـــال �شفاتـــه، وغناه من لـــوازم ذاته، 
اإذ اأنَّ غناه ثابٌت لـــه لذاته ال الأمٍر اأوجب 

غناه.
ات  ه بالذَّ واخللق فقري حمتـــاٌج اإىل ربِّ
ال لعلَّة اأوجبت تلك احلاجة، وُكلُّ ما يذكر 
من ِعلَّـــة احلاجة �شواء كانـــت »االإمكان« 
كما هو عند الفال�شفة اأو »احلدوث« كما 
هو عند املتكلِّمني فاإنَّ االإمكان واحلدوث 
ا هـــي اأدلَّة علـــى احلاجة  واالحتيـــاج اإنَّ
واالفتقـــار ال علـــل لهـــا وال اأ�شبـــاب، قال 
:: »وفقر العـــامل اإىل اهلل  ـــم  ابن القيِّ
�شبحانه اأمٌر ذاتيٌّ ال يعلَّل فهو فقري بذاته 
ه الغنيِّ بذاته، ثمَّ ي�شتدلُّ باإمكانه  اإىل ربِّ
وحدوثه وغري ذلك مـــن االأدلَّة على هذا 

الفقر«)15(.
ومن كمـــال غناه وملكه وعـــدم نفاده 
اأنَّ اهلل تعـــاىل مل يتَّخـــذ �شاحبًة وال ولًدا 
 ، لِّ ا مـــن الذُّ وال �شريـــًكا يف امللـــك وال وليًّ
وخزائنـــه �شبحانـــه ال تنفـــد وال تنق�ـــس 
لـــني واالآخرين  بالعطاء، ولـــو اأعطى االأَوَّ
مـــن اجِلنِّ واالإن�ـــس ما �شاألـــوه جمتمعني 
ـــى كلُّ واحٍد  كّلهـــم يف مـــكان واحد، ومتنَّ
ـــاه، و�شاأل غاية ما  منهـــم اأق�شى ما يتمنَّ
يريده، وا�شتجـــاب اهلل للجميع، فاأعطى 
كالًّ منهم ما اأراد و�شاأل وما بلغت اأمانيه 
ما نق�س ذلك من ملـــك اهلل �شيًئا، فعن 
 ˝ بيِّ  ˙ عن النَّ اأبـــي ذرٍّ الغفـــاري 
ه عز وجل اأنَّه قال: »َيا  فيما يرويه عن ربِّ

)15( »طريق الهجرتني« )10(.

ُكـــْم َجاِئـــٌع اإِلَّ َمـــْن اأَْطَعْمُتـــُه،  ِعَبـــاِدي ُكلُّ
ِعَبـــاِدي  َيـــا  اأُْطِعْمُكـــْم،  َفا�ْضَتْطِعُمـــويِن 
ُكْم َعاٍر اإِلَّ َمـــْن َك�َضْوُتُه َفا�ْضَتْك�ُضويِن  ُكلُّ
َلُكْم َواآِخَرُكْم  وَّ نَّ اأَ اأَْك�ُضُكْم.. َيا ِعَباِدي َلْو اأَ
ِعيٍد َواِحٍد  َواإِْن�َضُكـــْم َوِجنَُّكْم َقاُموا يف �ضَ
َلَتُه  ْن�َضاٍن َم�ْضاأَ ُلـــوين َفاأَْعَطْيُت ُكلَّ اإِ َف�َضاأَ
ـــا ِعْنـــِدي اإِلَّ َكَمـــا  َمـــا َنَق�ـــَس َذِلـــَك ِمَّ
َيْنُق�ـــسُ املِْخَيـــُط اإَِذا اأُْدِخـــَل الَبْحَر«)16(، 
وهذا التَّعبري يف اجلملـــة االأخرية يراد 
بـــه »التقريب اإىل االأفهام مبا �شاهدوه، 
ـــات عياًنا  فاإنَّ البحـــر من اأعظم املرئيَّ
واأكبها، واالإبرة من اأ�شغر املوجودات، 
هـــا �شقيلة ال يتعلَّق بهـــا ماء«)17(،  مع اأنَّ
اإذا انغم�شت يف البحر، فكانت احلقيقة 
ـــه ال ينق�ـــس من ملـــك اهلل تعاىل اأّي  اأنَّ
نُي  ˝: »مَيِ �شـــيء، ويدلُّ عليـــه قولـــه 
ـــاُء  َهـــا َنَفَقـــٌة، �َضحَّ اهلِل َمـــالأَى َل َيِغي�ضُ
اللَّْيَل َوالنََّهاَر، اأََراأَْيُتْم َما اأَْنَفَق ُمْذ َخلََق 
ـــُه مَلْ َيِغ�ْس َما  ْر�َس، َفاإِنَّ َمـــَواِت َوالأَ ال�ضَّ

يِنِه«)18(. يف مَيِ

ومـــن كمال غنـــاه اأنَّ ملكـــه �شبحانه 
علـــى غاية الكمال ال يزيد بطاعة جميع 
املخلوقـــني ولو كانوا علـــى اأكمل �شفات 
الـــبِّ والتَّقـــوى وال ينق�ـــس مبع�شيتهم 
ولـــو كان جميـــع اخللق ع�شـــاة قلوبهم 
علـــى اأفجر رجل منهـــم؛ الأنَّ اهلل تعاىل 
الغنيُّ املطلق يف ذاته و�شفاته واأفعاله: 
َلُكْم  َقـــاَل َتَعـــاىَل: َيـــا ِعَبـــاِدي: َلـــْو اأَنَّ اأَوَّ
)16( اأخرجـــه م�شلـــم )2577( من حديـــث اأبي ذر 

.˙ الغفاري 
)17( »�شرح م�شلم« للنووي )133/16(.

)18( اأخرجه البخـــاري )7419(، وم�شلم )993( 
.˙ من حديث اأبي هريرة 
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َعلَـــى  َكاُنـــوا  ُكـــْم  َوِجنَّ ْن�َضُكـــْم  َواإِ َواآِخَرُكـــْم 
اأَْتَقـــى َقْلِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكْم َما َزاَد َذِلَك 
َلُكْم  يف ُمْلِكـــي �َضْيًئـــا، َيا ِعَبـــاِدي َلـــْو اأَنَّ اأَوَّ
َعلَـــى  َكاُنـــوا  ُكـــْم  َوِجنَّ ْن�َضُكـــْم  َواإِ َواآِخَرُكـــْم 
اأَْفَجـــِر َقْلـــِب َرُجٍل َواِحٍد ِمْنُكـــْم َما َنَق�َس 

َذِلَك ِمْن ُمْلِكي �َضْيًئا«)19(.
ومن كمـــال غنـــاه وف�شله وجـــوده اأنَّ 
ا�ـــس كلَّهم عيال عنـــد اهلل، وهو وحده  النَّ
، وهـــم مفتقـــرون اإليـــه يف جلـــب  الغنـــيُّ
هـــم يف اأمـــور  م�شاحلهـــم، ودفـــع م�شارِّ
ـــذي ياأمرهم  دينهـــم ودنياهـــم، فهـــو الَّ
دعائهـــم،  باإجابـــة  ويعدهـــم  بدعائـــه 
ويجزيهـــم مـــن ف�شلـــه، وي�شعفهـــم مـــن 
رحمتـــه، ويوؤتيهم ما �شاألـــوه وطمعوا فيه 
ومـــا مل ي�شاألـــوا عنـــه، فجـــوده �شبحانـــه 
على خلقه غـــري منقطع، ونعمه متوا�شلة 
هار، وخريه على اخللق مدرار  باللَّيل والنَّ
ة من  ومتوا�شـــل، وهـــو مغنـــي اأهـــل اجلنَّ
ات املتوا�شالت واخلريات  عيـــم واللَّـــذَّ النَّ
املتتابعـــات، وهـــو املغنـــي جلميـــع خلقـــه 
ـــا، واملغني خلوا�ـــس خلقه مبا  غًنـــى عامًّ
انيَّة  بَّ اأفا�ـــس على قلوبهم من املعارف الرَّ

واحلقائق االإميانية.
هـــذا؛ واهلل �شبحانـــه اإذ ياأمـــر عباده 
وينهاهـــم ال لينتفع بطاعتهـــم وال ليدفع 
فـــع يف ذلك  ـــرَّ مبع�شيتهـــم، بـــل النَّ ال�شّ
ـــه لهم، فهو الغنيُّ بذاته الغنى املطلق،  كلِّ
اتي، لذلك  وخلقه مفتقر اإليه الفقـــر الذَّ
وجـــب اأن تتَّجـــه اإليـــه القلـــوب والعقـــول 
ة  واالأب�شار واالأ�شماع باخل�شوع والعبوديَّ
ـــة، فمنه ي�شتمدُّ العـــون وبه التَّوفيق  احلقَّ
)19( تقـــدم تخريجـــه مـــن حديـــث اأبـــي ذر الغفـــاري 

.˙

اأخرى يف  اآيات  ]�س. ت[: وقد جاءت 

تبز  امل�شنِّف  ا�شت�شهاد  موا�شع  غــري 
وفقر  تعاىل  اهلل  غنى  مــن  املعنى  هــذا 
تعاىل:  كقوله  اإلــيــه،  وحاجتهم  عــبــاده 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ   ﴿
 ،]38  :¬ [  ﴾ ىئ  ىئ  ېئ 

ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  تعاىل:  وقوله 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
تعاىل:  ــه  ــول وق  ،]j \[ ڎ﴾ 

ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ 
تعاىل:  وقــولــه   ،]¿ \[ ھ﴾ 

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ 
ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
تعاىل  اهلل  د  هــــدَّ وقـــد   ،]±\[

ين  املقلِّبني لهذه احلقيقة املعلومة من الدِّ
على  الفرية  اأعظموا  الَّذين  رورة  بال�شَّ
اهلل بقولهم: اإنَّ اهلل فقري ونحن اأغنياء، 

فقال تعاىل: ﴿ ڀ ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ٹ ٹ﴾ ]\_[.

أسباب الوقاية من الفنت
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حتقيًقـــا لقولـــه تعـــاىل: ﴿ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ﴾ ]\][.

ہ  ہ  ۀ   ﴿ َتَعـــاىَل:  ِلَقْوِلـــِه 
ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

ۓ﴾ ]\فاطر[.

 :: ـــم  القيِّ ابـــن  قـــال  ت[:  ]�ـــس. 

»واملق�شود اأنَّه �شبحانه اأخب عن حقيقة 
العباد وذواتهم باأنَّها فقرية اإليه �شبحانه 
�شـــة، وحقيقته  كما اأخب عـــن ذاته املقدَّ

اأنَّه غنيٌّ حميد.
فالفقـــر املطلـــق مـــن كلِّ وجـــه ثابٌت 
لذواتهـــم وحقائقهـــم مـــن حيـــث هـــي، 
والغنـــى املطلق من كلِّ وجـــٍه ثابٌت لذاته 
تعاىل، وحقيقته من حيث هي، في�شتحيل 
اأن يكون العبـــد اإالَّ فقـــرًيا، وي�شتحيل اأن 
ه  ـــا، كما اأنَّ يكـــون الربُّ �شبحانـــه اإالَّ غنيًّ
بُّ  ي�شتحيـــل اأن يكون العبد اإالَّ عبـــًدا الرَّ

ا«)20(. اإالَّ ربًّ

ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ﴿ڻ 
ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ۈ  ﴿ۆ   ،]a\[ ڭ﴾ 
ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 
ېئ﴾  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ﴿ں   ،]f\[

ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 
.]b\[

)20( »طريق الهجرتني« )9(.
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ع له، وانك�ضار القلب بني يديه،   دعاء اهلل، وال�ضتعاذة به، والتَّ�ضرُّ
ة اإلَّ به: وؤ من احلول والقوَّ واإظهار الفتقار اإليه، والتَّربُّ

ويكـــون ذلـــك ب�شـــوؤال اهلل �شبحانـــه تثبيت القلـــب قبل نـــزول الفنت، 
هـــا اإذا وقعت عـــن اأمِّ �شلمة قالت: كان  واخلال�ـــس منهـــا والنَّجاة من �شرِّ
ـــْت َقْلِبـــي َعلَى ِديِنـــَك«. قالت:  ˝: »َيـــا ُمَقلَِّب الُقُلـــوِب! َثبِّ اأكـــرث دعائـــه 
فقلـــت: يا ر�شـــول اهلل! ما اأكرث دعـــاءك: يا مقلِّب القلـــوب ثبِّت قلبي على 
ُبَعنْيِ ِمْن  دينـــك؟! قال: »َيـــا اأُمَّ �َضلََمَة! اإِنَُّه َلْي�َس اآَدِمـــيٌّ اإِلَّ َوَقْلُبُه َبـــنْيَ اأُ�ضْ

ابِع اهلِل، َفَمْن �َضاَء اأََقاَم، َوَمْن �َضاَء اأََزاَغ«)1(. اأَ�ضَ
ُذوا باهلِل ِمَن الِفَتِ َما َظَهَر  ˝ قال: »َتَعوَّ بيَّ  وعن زيد بن ثابت اأنَّ النَّ

ِمْنَها َوَما َبَطَن«، قالوا: نعوذ باهلل من الفنت ما ظهر منها وما بطن)2(.
ِني  ويف حديث اخت�شام املالأ االأعلى: »َواإَِذا اأََرْدَت بِعَباِدَك ِفْتَنًة َفاْقب�ضْ

اإَِلْيَك َغرْيَ َمْفُتوٍن«)3(.
   

 العمل بطاعة اهلل، والإقبال على عبادته، ومالزمة تقواه:
˝ قال: »َبـــاِدُروا بالأَْعَماِل ِفَتًنا  فقد ثبـــت عن اأبي هريرة اأن النبي 
َكِقَطِع اللَّْيِل الـُمْظِلِم«)4(؛ واملق�شود من احلديث اغتنام االأوقات، وامل�شابقة 
الـــح واخلريات، قبـــل نزول الفنت الَّتي ت�شـــرف عن ذلك؛  اإىل العمـــل ال�شَّ

حيحة« )2091(. مذي )3522(، »ال�شَّ )1( رواه اأحمد )26679(، والرِّ
)2( رواه م�شلم )2867(.

غيب« )408(. ا�س، »�شحيح الرَّ مذي )3233( عن ابن عبَّ )3( رواه اأحمد )3484(، والرِّ
)4( رواه م�شلم )118(.

أسباب الوقاية من الفنت

تـــه مبا يكـــون بعده من  ˝ اأمَّ بـــيِّ  اإنَّ اإخبـــار النَّ
ـــة لوقوعهـــا، وتنتظر  الفـــنت، مل يكـــن لت�شت�شلـــَم االأمَّ
نزولها؛ ولكن املق�شـــود منه التَّحذير من مالب�شتها، 
�ـــس لها، واحلثُّ على جمانبتها،  والتَّخويف من التَّعرُّ

والتَّحري�س على مدافعتها.

عـــن املقداد بن االأ�شود قال: امي اهلل، لقد �شمعت 
 ، ِعيـــَد مَلَْن ُجنَِّب الِفَتَ ˝ يقول: »اإِنَّ ال�ضَّ ر�شـــول اهلل 
ِعيَد مَلَـــْن ُجنَِّب  نَّ ال�ضَّ ، اإِ ـــَب الِفـــَتَ ِعيـــَد مَلَـــْن ُجنِّ اإِنَّ ال�ضَّ

، َومَلَِن اْبُتِلَي َف�َضرَبَ َفَواًها«)1(. الِفَتَ
˝: »فواًهـــا« كلمة لهـــا ا�شتعماالت، منها  قولـــه 
ه قـــال: ما  ـــيء واال�شتطابـــة لـــه، كاأنَّ االإعجـــاب بال�شَّ
ـــَب؛ فاملوؤمـــن مطالب  ـــْبَ َمْن �شَ اأح�شـــن واأطيـــب �شَ
عـــي ملجانبـــة الفنت، لكن اإذا نزلـــت وكانت حتًما  بال�شَّ
ًرا، فما عليـــه اإالَّ اأن يجاهد وي�شب حتَّى يرفعها  مقدَّ

اهلل �شبحانه.
ـــة على جملة من  وقد جـــاءت ن�شو�س الوحي دالَّ
االأ�شباب، تقيـ  باإذن اهللـ  من اأخَذ بها من تلك الفنت 

اإذا نزلت؛ فمنها:
)1( رواه اأبو داود )4263(، »ال�شحيحة« )975(.

عبا�س ولد عمر
يةاإمام خطيب ـ اجلزائر
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˝ يف االنقطـــاع اإىل  وقـــد رغب كذلـــك 
العبـــادة زمـــن الفتنة فقـــال: »الِعَبـــاَدُة يف 
«)5(؛ ويف روايٍة لالإمام  الَهـــْرِج َكِهْجـــَرٍة اإَِلَّ
الِفْتَنـــِة  اأحمـــد )20311(: »الِعَبـــاَدُة يف 
«؛ والهـــرج: القتـــل بتف�شري  َكالِهْجـــَرِة اإَِلَّ
˝)6( وهـــو من الفتنة كما جاء يف  بيِّ  النَّ

واية الثَّانية. الرِّ
غيب يف  واحلديـــث قـــد دلَّ علـــى الرَّ
العبادة زمن الفتنـــة، وعلى ف�شل العبادة 
 ˝ بيَّ  وم�شاعفـــة اأجرها فيهـــا؛ الأنَّ النَّ
ا�س  جعلها كالهجرة اإليه، و�شبب ذلك اأنَّ النَّ
يف زمن الفتنة ي�شتغلون بها، ويغفلون عن 

العبادة، فال ينتبه لها اإالَّ القليل.
، قال اهلل تعاىل: ويف حديث الويلِّ

اآَذْنُتـــُه  َفَقـــْد  ـــا  َوِليًّ ِل  َعـــاَدى  »َمـــْن 
َلَّ َعْبـــِدي ب�َضْيٍء  َب اإِ باحَلـــْرِب، َوَما َتَقـــرَّ
ُت َعلَْيِه، َوَما َيَزاُل  �ضْ ا اْفرَتَ اأََحـــبَّ اإَِلَّ ِمَّ
ُه،  َلَّ بالنََّواِفِل َحتَّى اأُِحبَّ ُب اإِ َعْبـــِدي َيَتَقرَّ
ـــِذي َي�ْضَمُع  َفـــاإَِذا اأَْحَبْبُتـــُه ُكْنـــُت �َضْمَعـــُه الَّ
ُر بـــِه، َوَيَدُه الَِّتي  بـــِه، َوَب�َضَرُه الَِّذي ُيْب�ضِ
�ِضـــي بَها،  ِتـــي مَيْ َيْبِط�ـــُس بَهـــا، َوِرْجلَـــُه الَّ
ـــُه، َوَلِئـــِن ا�ْضَتَعاَذيِن  َواإِْن �َضاأََلِنـــي لأُْعِطَينَّ
ْدُت َعْن �َضْيٍء اأََنا َفاِعُلُه  لأُِعيَذنَُّه، َوَما َتَردَّ
ِمـــِن، َيْكـــَرُه املَْوَت،  ِدي َعـــْن َنْف�ِس املُوؤْ َتـــَردُّ

َواأََنا اأَْكَرُه َم�َضاَءَتُه«)7()8(.

فقولـــه �شبحانه: »ُكْنـــُت �َضْمَعـــُه« اإىل 
�ِضـــي بَهـــا«، معنـــاه كمـــا ذكـــر  قولـــه: »مَيْ
ده، فيكون  قـــه اهلل وي�شدِّ العلمـــاء: اأْن يوفِّ

)5( رواه م�شلم )2948( عن معقل بن ي�شار.

)6( رواه البخاري )6037( وم�شلم )157(.
)7( رواه البخاري )6502(.

اهلل  اإىل  الردد  ن�شبة  حول  الفائدة  ملزيد  ينظر   )8(
)129/18ـ135(  الفتاوى«  »جمموع  �شبحانه 

فاإنه نفي�س.

عمله كلُّه يف طاعة اهلل، و�شعيه يف حمابِّ 
مـــواله، وال ي�شتعمل اأع�شاءه وجوارحه اإالَّ 
فيما فيـــه ر�شاه؛ فالزمـــه اأنَّ َمِن اجتهد 
يف تكميل الواجبات، وزاد عليها باالإكثار 
من امل�شتحبَّات، ال �شيما قبل حلول الفنت 
به اإىل  ـــه �شيجد ثمرة تقرُّ ات، فاإنَّ املدلهمَّ
ـــه، بتثبيتـــه وع�شمته مـــن تلك الفنت؛  ربِّ
الأنَّ اهلل وعد ـ ووعده حقٌّ ـ بحفظ اأوليائه 

وتثبيتهم، وع�شمتهم وت�شديدهم.
 ˝ بيِّ  ة النَّ ونظري هذا ما جاء يف و�شيَّ

ا�س: »اِْحَفِظ اهللَ َيْحَفْظَك«)9(. البن عبَّ
چ  ﴿چ  �شبحانـــه:  وقـــال 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 
 ،]d\[ ک﴾  ک  ڑ  ڑ 
فوعـــد ـ �شبحانـــه ـ مـــن عمل بتقـــواه باأن 
يجعل له فرقاًنا، وهـــو الُهدى والب�شرية 
ق بها املوؤمن بني احلقِّ والباطل،  الَّتي يفرِّ
ـــة والبدعـــة،  نَّ ـــالل، وال�شُّ والهـــدى وال�شَّ

�شد ودعاة الفتنة. ودعاة الرُّ
  

ـــة،  نَّ وال�ضُّ بالكتـــاب  العت�ضـــام   
ـــك مبا  د مـــن علومهمـــا، والتَّم�ضُّ ـــزوُّ والتَّ

عليه العلماء، ولزوم َغرزهم:
¨ اأنَّ ر�شـــول  ا�ـــس  عـــن ابـــن عبَّ

مذي )2516( وهو �شحيح. )9( رواه الرِّ

˝ قـــال: »اإِينِّ َقْد َتَرْكـــُت ِفيُكْم َما  اهلل 
لُّوا اأََبًدا: ِكَتاَب  اإِِن اْعَت�َضْمُتـــْم بِه َفلَْن َت�ضِ

 .)10(»˝ ِه  اهلِل َو�ُضنََّة َنبيِّ
»كان   :˙ حذيفـــة  حديـــث  ويف 
˝ عن اخلري،  ا�س ي�شاألون ر�شول اهلل  النَّ
رِّ خمافة اأن يدركني«،  وكنت اأ�شاأله عن ال�شَّ
جاء يف رواية اأبي داود، قال: »َيا ُحَذْيَفَة! 
بـــْع َمـــا ِفيـــِه« )ثالث  َتَعلَّـــْم ِكَتـــاَب اهلِل، َواتَّ
 ˝ بيُّ  مرار(، فما زال حذيفة ي�شاأل والنَّ

د له هذه الو�شيَّة ثالًثا)11(. يردِّ

ـــــقـــــي ِمــــــَن  وِمــــــــــــْن اأنــــــفــــــع مــــــا َي
رعي  ال�ضَّ الــعــلــم  كــذلــك  الــفــت 
نَّة،  وال�ضُّ الــكــتــاب  مــن  امل�ضتنبط 
ـــة الأمَّ �ضلف  بــاأ�ــضــول  املن�ضبط 

وِمْن اأنفـــع ما َيقي ِمـــَن الفنت كذلك 
رعـــي امل�شتنبـــط مـــن الكتاب  العلـــم ال�شَّ
ة؛  ـــة، املن�شبط باأ�شـــول �شلف االأمَّ نَّ وال�شُّ
ـــه كمـــا قـــال ابـــن �شرييـــن: »اإِنَّ َهـــَذا  الأنَّ
ُخـــُذوَن  َتاأْ ـــْن  َعمَّ َفاْنُظـــُروا  ِديـــٌن  الِعْلـــَم 
ِديَنُكـــْم«)12(، فبالعلم يهتـــدي امل�شلم اإىل 
راط امل�شتقيم، وبالعلم يعرف احلقَّ  ال�شِّ
ة  نَّ مـــن الباطـــل، وبالعلـــم مييز بـــني ال�شُّ

والبدعة، وبالعلم يدرك الفتنة.
ومَلَّا كان العلم من اأنفع اأ�شباب الوقاية 
ل  من الفنت، كان اأهلـــه ـ وهم العلماء ـ اأوَّ
ـــن لها قبـــل نزولهـــا، كما قال  مـــن يتفطَّ
احل�شن الب�شـــري: »اإنَّ هـــذه الفتنة اإذا 
اأقبلـــت عرفهـــا كلُّ عـــامل، واإذا اأدبـــرت 

غيب« )40(. )10( رواه احلاكم )318(، »�شحيح الرَّ
)11( رواه اأبو داود )4246(، وهو ح�شن.

حيح. مة ال�شَّ )12( رواه م�شلم يف مقدِّ
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عرفها كلُّ جاهل«)13(.
قال االإمام البخـــاري يف »�شحيحه«: 
وقـــال ابـــن عيينة عن خلف بـــن حو�شب: 
ـــون اأن يتمثَّلوا بهذه االأبيات  كانوا ي�شتحبُّ

عند الفنت، قال امروؤ القي�س:
ل ما تكـون فتية احلرب اأوَّ

ت�شعى بزينتها لكـلِّ جهـوِل

َراُمَها حتَّى اإذا ا�شتعلت و�شبَّ �شِ
ولَّت عجوزا غيـَر ذاِت حِلـيِل

ْت َ �شمطاَء ُيْنَكُر َلْوُنَها وتغريَّ
ـقبـيـِل  ـمِّ والـتَّ مـكـروهًة للـ�شَّ

فاإذا علم هذا كان الواجب على اأهل 
االإميان اأن ي�شريوا خلف علمائهم يف زمن 
ـــى ال يجرفهم �َشْيُلهـــا، ال اأن  الفتنـــة، حتَّ
موهم، كما يقـــع اأحياًنا كثرية؛ جتد  يتقدَّ
ر،  ـــذي يتكلَّم ويت�شدَّ العلماء مغيَّبني، والَّ
ـــر، هـــم حدثـــاء االأ�شنـــان،  ويقـــود وينظِّ
و�شفهـــاء االأحالم؛ ال يراعـــون م�شلحة، 
وال ينظرون اإىل عاقبة؛ دافعهم احلما�س 
والعاطفـــة، وقائدهـــم التَّهـــوُّر والعجلة، 
ون الويالت  فَيْجُنوَن على اأنف�شهم، ويجرُّ

تهم.  اإىل اأمَّ

نـــا �شبحانه:  يدل علـــى هذا قـــول ربِّ
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک 
ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴾ 

.]83 :`[

   

بقات« )166/7(. )13( رواه ابن �شعد يف »الطَّ

بـر،   حــــمــــل الـــنَّـفـ�ـــس عـــــــلــــى الـ�ضَّ
وحتديثها بالحت�ضاب:

﴿ائ ائ  تعـــاىل:  قـــال اهلل 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
 ،]_\[ ۈئ﴾  ۆئ  ۆئ 

وقال جـــلَّ ذكـــره: ﴿ىث يث حج مج 
.]¤\[ ﴾ جح مح 

وعن اأبـــي �شعيد اخلـــدري اأنَّ ر�شول 
ُه اهلُل،  ْ ْ ُي�َضربِّ ˝ قال: »َمْن َيَت�َضربَّ اهلل 
ا َواأَْو�َضَع ِمَن  َحٌد َعَطاًء َخرْيً َوَمـــا اأُْعِطَي اأَ

.)14(» رْبِ ال�ضَّ

نـــا ـ �ضلـــوات اهلل و�ضالمه  فنبيُّ
ذكـــر  مـــن  اأكـــر  ـــا  اإنَّ ـ  عليـــه 
واأفا�ـــس يف و�ضفهـــا؛  الفتنـــة، 
املوؤمـــن،  لهـــا  ي�ضتعـــدَّ  ـــى  حتَّ
ويقاومها ويدافعها ما ا�ضتطاع

فنبيُّنـــا ـ �شلـــوات اهلل و�شالمه عليه 
ا اأكـــرث من ذكر الفتنـــة، واأفا�س يف  ـ اإنَّ
و�شفها؛ حتَّى ي�شتعدَّ لها املوؤمن، ويقاومها 
ويدافعها مـــا ا�شتطاع، ويكون ذلك بَحثِّ 
ـــب، وتذكريها مبا اأعدَّ  ف�س على ال�شَّ النَّ
لها مـــن عظيم االأجـــر، ال �شيما اإذا قوي 
داعـــي الفتنة، وكرث الهالكـــون فيها؛ عن 
˝ قـــال: »اإِنَّ  بيَّ  اأن�ـــس بن مالـــك اأنَّ النَّ

)14( رواه البخاري )1469(، وم�شلم )1053(.

ِعَظـــَم اَلَزاِء َمَع ِعَظـــِم الَباَلِء، َواإِنَّ اهلَل 
َي َفلَُه  اإَِذا اأََحـــبَّ َقْوًما اْبَتاَلُهْم، َفَمْن َر�ضِ

َخُط«)15(. �َضا، َوَمْن �َضِخَط َفلَُه ال�ضَّ الرِّ
وعن ُعْتَبَة بِن غـــزوان اأنَّ ر�شول اهلل 
 ، رْبِ ـــاَم ال�ضَّ ˝ قـــال: »اإِنَّ ِمْن َوَراِئُكْم اأَيَّ
ـــِك ِفيِهنَّ َيْوَمِئٍذ مَبـــا اأَْنُتْم َعلَْيِه  ِلْلُمَتَم�ضِّ
اأَْجـــُر َخْم�ِضنَي ِمْنُكـــْم«، قالوا: يا نبيَّ اهلل! 

اأو منهم? قال: »َبْل ِمْنُكْم«)16(.

   

وعـــدم  بالقلـــب،  الفـــت  اإنـــكار   
كـــون اإليهـــا، وتـــرك اخَلْو�ـــس فيهـــا،  الرُّ
والإقـــالل من احلركة، والتَّحلِّي بالأناة 

وؤدة: والتُّ
قال �شيـــخ االإ�شالم ابن تيمية لتلميذه 
ـــم : »ال جتعل قلبـــك لالإيرادات  ابـــن القيِّ
بها فال  بهات مثـــل ال�ّشفنجة، فيت�شرَّ وال�شُّ
جاجة  ين�شـــح اإالَّ بهـــا، ولكن اجعلـــه كالزُّ
بهـــات بظاهرها وال  َمَتـــة، متـــرُّ ال�شُّ املُ�شْ
ت�شتقـــرُّ فيها، فرياها ب�شفائـــه، ويدفعها 
ب�شالبته، واإالَّ فاإذا اأَ�ْشَرْبَت قلَبك كلَّ �شبهة 

مذي )2396(، وابن ماجه )4031(،  )15( رواه الرِّ
حيحة« )146(. »ال�شَّ

واملروزي  »الكبري« )289(،  باين يف  الطَّ رواه    )16(
حيحة« )494(. ة«، »ال�شَّ نَّ يف »ال�شُّ
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بهات«)17(. ا لل�شُّ مترُّ عليها، �شار مقرًّ
افعة، ما جاء  ة النَّ وي�شهد لهذه الو�شيَّ
ابق الَّذي  يف روايٍة حلديـــث حذيفـــة ال�شَّ
ذكر فيـــه الفتنة الَّتي متوج كموج البحر، 
˝ قال: »ُتْعَر�ُس  ففيها اأنَّ ر�شـــول اهلل 
ـــرِي، ُعـــوًدا  الِفـــَتُ َعلَـــى الُقُلـــوِب َكاحَل�ضِ
ُعـــوًدا، َفاأَيُّ َقْلـــٍب اأُ�ْضِرَبَها ُنِكَتْت ِفيِه ُنْكَتٌة 
�َضْوَداُء، َواأَيُّ َقْلٍب اأَْنَكَرَها ُنِكَتْت ِفيِه ُنْكَتٌة 
: َعلَى  رَي َعلَى َقْلَبـــنْيِ ـــى َت�ضِ ـــاُء، َحتَّ َبْي�ضَ
ُه ِفْتَنٌة  ـــرُّ َفـــا، َفـــاَل َت�ضُ اأَْبَي�ـــسَ ِمْثـــِل ال�ضَّ
، َوالآَخـــُر  ْر�ـــسُ َمـــَواُت َوالأَ َمـــا َداَمـــِت ال�ضَّ
ًيا، َل َيْعِرُف  خِّ ا َكالُكـــوِز ُمَ اأَ�ْضـــَوُد ُمْرَبادًّ
َمْعُروًفـــا، َوَل ُيْنِكـــُر ُمْنَكـــًرا، اإِلَّ َما اأُ�ْضِرَب 

ِمْن َهَواُه«)18(.
 ˝ بيُّ  ه النَّ ففي هـــذا احلديث: �شبَّ
عر�ـــس الفنت علـــى القلـــوب واحدة بعد 
اأخـــرى، بعر�س ق�شبـــان احل�شري على 
نا�شجـــه واحًدا بعد واحـــد، »َفـــاأَيُّ َقْلٍب 
َي بهـــا واطماأنَّ اإليها،  اأُ�ْضِرَبَهـــا« اأي: َر�شِ
نقطـــت فيه نقطـــة �شـــوداء، وتركت فيه 
هـــا  ردَّ اأي:  ْنَكَرَهـــا«  اأَ َقْلـــٍب  »َواأَيُّ  اأثـــًرا، 
ورف�شهـــا، نقطـــت فيـــه نقطـــة بي�شاء، 
ـــى ي�شري قلًبـــا اأبي�س م�شقـــواًل مثل  حتَّ
فـــا، وهـــو احَلَجر االأمل�ـــس الَّذي ال  ال�شَّ

يعلق به �شيء.
ـــا القلـــب االآخـــر في�شبـــح اأ�شود  واأمَّ
واد  بدة، وهو لوٌن بني ال�شَّ ا مـــن الرُّ ُمرَبادًّ
والُغـــبة، »َكالُكـــوِز« اإنـــاء معـــروف، وهو 
ًيـــا« اأي  خِّ ـــذي لـــه عـــروة، »ُمَ الكـــوب الَّ
ه القلـــب املفتون  مائـــاًل اأو منكو�ًشـــا، �شبَّ
؛ ان�شب ما فيه ومل يعلق  باالإناء اإذا انكبَّ

)17( »مفتاح ال�شعادة« )443/1(.
)18( رواه م�شلم )144(.

به �شـــيء، كذلـــك القلب املفتـــون، ظلمة 
الفنت تخرج نـــور االإ�شالم منه، فال يعلق 
به خـــرٌي وال حكمـــة، وال يعـــرف معروًفا، 
وال ُينكـــر منكًرا، اإالَّ ما وافق الهوى الَّذي 

خ�شع ل�شلطانه)19(.
وعن اأبي هريرة قال: قال ر�شول اهلل 
، الَقاِعـــُد ِفيَها  ˝ قـــال: »�َضَتُكوُن ِفـــَتٌ
َخرْيٌ ِمَن الَقاِئِم، َوالَقاِئُم ِفيَها َخرْيٌ ِمَن 
اِعي؛  املَا�ِضـــي، َواملَا�ِضي ِفيَها َخرْيٌ ِمَن ال�ضَّ
َف َلَهـــا َت�ْضَت�ْضِرْفـــُه، َوَمْن َوَجَد  َمـــْن َت�َضـــرَّ

َمْلَجاأً اأَْو َمَعاًذا َفْلَيُعْذ بِه«)20(.
دلَّ هـــذا احلديث علـــى اأنَّ اإ�شـــالل 
الفتنـــة لالإن�شان يكون بقدر موقفه منها، 
�س لها اأكرث،  وم�شاركتـــه فيها، فكلَّما تعرَّ
كانـــت هلكتـــه فيهـــا اأعظـــم، لذلـــك من 
ا�شتطـــاع اأن يغيب عنهـــا فليفعل، فذلك 

له اأ�شلم.

ـــه عليه يف هذا املقام؛  ا ينبَّ ومَّ
اأن  امل�ضلـــم  ـــه ل يجـــب علـــى  اأنَّ
يكـــون لـــه حكـــم اأو موقـــف من 
�ضـــاأن  لأنَّ  يحـــدُث؛  اأمـــٍر  كلِّ 
زمـــن  يف  �ضيمـــا  ل  ـ  الفـــت 
ا�ضتدادها ـ اخلفاء واللتبا�س؛ 
لذلك عليه اأن يتاأنَّى ويرتيَّث، 
فذلـــك  ـــت،  ويتثبَّ ـــف  ويتوقَّ
تاأويـــاًل واأح�ضـــن  لـــه  خـــرٌي 

ه  ه عليه يف هـــذا املقام؛ اأنَّ ـــا ينبَّ وممَّ
ال يجـــب علـــى امل�شلـــم اأن يكـــون له حكم 
اأو موقف مـــن كلِّ اأمٍر يحـــدُث؛ الأنَّ �شاأن 
يف  هاية  و»النِّ م�شلم«  على  ووي  النَّ »�شرح  انظر   )19(

غريب احلديث واالأثر«.
 )2886( وم�شلم   ،)3601( البخاري  رواه   )20(

واللَّفظ له.

الفـــنت ـ ال �شيمـــا يف زمـــن ا�شتدادهـــا ـ 
اخلفاء وااللتبا�ـــس؛ لذلك عليه اأن يتاأنَّى 
ف ويتثبَّت، فذلك خرٌي له  ـــث، ويتوقَّ ويريَّ

واأح�شن تاأوياًل.
بيَّ  ˙ اأنَّ النَّ فعن اأن�س بن مالك 
˝ قال: »التَّاأَينِّ ِمَن اهلِل، َوالَعَجلَُة ِمَن 

ْيَطاِن«)21(. ال�ضَّ
˙: »اإنَّها  وكما قال ابـــن م�شعود 
�شتكون اأمور م�شتبهات! فعليكم بالتُّوؤدة؛ 
فاإنَّك اأن تكون تابًعا يف اخلري خرٌي من اأن 

.)22(» رِّ تكون راأ�ًشا يف ال�شَّ
  

والفـــرار  الفتنـــة،  يف  العتـــزال   
مـــن مواطنهـــا، والإقبـــال علـــى النَّف�ـــس 

ة: وحما�ضبتها، وترك اأمر العامَّ
فعن اأبي �شعيـــد قال: قال ر�شول اهلل 
˝: »ُيو�ِضـــُك اأَْن َيُكوَن َخرْيَ َماِل املُ�ْضِلِم 
َغَنـــٌم، يتبع بَها �َضَعـــَف اِلَبـــاِل، َوَمَواِقَع 

.)23(» الَقْطِر، َيِفرُّ بِديِنِه ِمَن الِفَتِ
ب البخاري لهذا احلديث يف كتاب  بوَّ
االإميان من »�شحيحـــه« بقوله: »باب من 

ين الفرار من الفنت«. الدِّ
)21( رواه البيهقي )20767(، واأبو يعلى )4256(، 

حيحة« )1795(. »ال�شَّ
يف  والبيهقي   ،)37177( �شيبة  اأبي  ابن  رواه   )22(

عب« )10371(. »ال�شُّ

)23( رواه البخاري )19(.
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وعـــن اأبـــي مو�شى قـــال: قـــال ر�شول 
˝: »اإِنَّ َبـــنْيَ اأَْيِديُكـــْم ِفَتًنـــا َكِقَطِع  اهلل 
ِفيَهـــا  ُجـــُل  الرَّ ِبـــُح  ُي�ضْ املُْظِلـــِم،  اللَّْيـــِل 
�ِضـــي ُموؤِْمًنا  �ِضـــي َكاَفـــًرا، َومُيْ ُموؤِْمًنـــا َومُيْ
ِبـــُح َكاِفـــًرا، الَقاِعـــُد ِفيَها َخـــرْيٌ ِمَن  َوُي�ضْ
الَقاِئـــِم، َوالَقاِئـــُم ِفيَها َخرْيٌ ِمـــَن املَا�ِضي، 
اِعي«، قالوا:  َواملَا�ِضي ِفيَها َخـــرْيٌ ِمَن ال�ضَّ
اأَْحاَل�ـــَس  »ُكوُنـــوا  قـــال:  تاأمرنـــا؟!  فمـــا 

ُبُيوِتُكْم«)24(.

قوله: »اأَْحاَل�س«: »َجْمـــع ِحْل�س، وهو 
ـــذي َيِلـــي َظْهـــر البعـــري حتت  الِك�َشـــاء الَّ

الَقَتب«)25(، واملعنى: اْلَزُموَها.

وعـــن عمران بـــن ح�شني قـــال: قال 
ـــاِل  جَّ ˝: »َمـــْن �َضِمـــَع بالدَّ ر�شـــول اهلل 
ُجَل َلَياأِْتيِه َوُهَو  َفْلَيْناأَ َعْنُه؛ َفَواهلِل اإِنَّ الرَّ
ا ُيْبَعُث بِه  ِمٌن، َفَيتَِّبُعُه ِمَّ َيْح�ِضُب اأَنَُّه ُموؤْ

ُبَهاِت«)26(.  ِمَن ال�ضُّ

دلَّت هذه االأحاديـــث على اأنَّ �شالمة 
املوؤمـــن يف زمـــن الفتنة، وجناتـــه منها؛ 
تكـــون باالعتـــزال فيهـــا، ولـــزوم البيت، 

ف�س. واالإقبال على النَّ

واملق�شود من االعتزال ولزوم البيت: 
رِّ واأهلـــه، فال مينع ذلك من  مفارقة ال�شَّ
�شهود اجلمعـــة واجلماعـــة، والقيام مبا 
وجب من احلقـــوق، ومنا�شحة االإخوان، 
واالجتماع معهم علـــى اخلري، والتَّوا�شي 

ب. باحلقِّ وال�شَّ
 ،)4262( داود  واأبو   ،)19662( اأحمد  رواه   )24(

�شحيح.
هاية يف غريب احلديث واالأثر«. )25( »النِّ

 ،)4319( داود  واأبو   ،)19875( اأحمد  رواه   )26(
»�شحيح اجلامع« )6301(.

واملق�ضـــود من العتـــزال ولزوم 
رِّ واأهله، فال  البيت: مفارقة ال�ضَّ
مينـــع ذلك مـــن �ضهـــود المعة 
والماعة، والقيام مبا وجب من 
احلقـــوق، ومنا�ضحـــة الإخوان، 
والجتمـــاع معهـــم علـــى اخلري، 
ـــرب. وال�ضَّ باحلـــقِّ  والتَّوا�ضـــي 

كمـــا دلَّ حديـــث عمران بـــن ح�شني 
على وجوب االبتعـــاد عن مواطن الفتنة، 
ي  بهـــة، واأن ال يزكِّ وجمانبـــة موا�شع ال�شُّ
ـــه  املوؤمـــن نف�شـــه، ويعجـــب باإميانـــه؛ الأنَّ
قد يـــوكل اإليهـــا، فيهلك مع مـــن اأهلكته 

الفتنة.
ـــا يدخل حتت ذلـــك: م�شاحبة  وممَّ
اأهل االأهواء، والنَّظر يف كتبهم، وح�شور 
هـــا من اأكـــب الفنت الَّتي  جمال�شهـــم، فاإنَّ

ُتف�شد على املوؤمن دينه.
االإمـــام  ترجمـــة  يف  هبـــيُّ  الذَّ ذكـــر 
�شفيـــان الثَّوري قوله: »مْن اأ�شغى ب�شمعه 
اإىل �شاحـــب بدعة وهو يعلـــم، خرج من 

ع�شمة اهلل، ووكل اإىل نف�شه«.

  

مع   لـــزوم جماعة امل�ضلمـــني، وال�ضَّ
اعة يف املعروف لإمامهم: والطَّ

ـــد الو�شيَّة به يف فنت  ا تتاأكَّ وهـــذا ممَّ

ام، ومنازعـــة االأمر  اخلـــروج على احلـــكَّ
اأهله، الَّتي يحدثها دعـــاة الثَّورات، ومن 
باالنقالبـــات،  التَّغيـــري  م�شلـــك  ي�شلـــك 
وهـــم يف ذلك خلطى اخلـــوراج مقتفون، 
ا�س  وملذهبهم معتقـــدون، واإن خدعوا النَّ

وؤ من راأيهم املاأفون. بالتَّبُّ
يدلُّ على هذه الو�شيَّة حديث حذيفة: 
˝ عن  ا�س ي�شاألون ر�شول اهلل  »كان النَّ
رِّ خمافة اأن  اخلري وكنت اأ�شاألـــه عن ال�شَّ

يدركني«.
ـــا ورد فيه: »فقلت: هل بعد ذلك  فممَّ
؟ قـــال: َنَعـــْم، ُدَعـــاٌة َعلَى  اخلري مـــن �شرٍّ
َلْيَها َقَذُفوُه  اأَْبـــَواِب َجَهنََّم، َمْن اأََجاَبُهـــْم اإِ

ِفيَها«.
فقلت: يـــا ر�شـــول اهلل! �شفهـــم لنا، 
قال: »َنَعْم، َقْوٌم ِمـــْن ِجْلَدِتَنا، َوَيَتَكلَُّموَن 
باأَْل�ِضَنِتَنـــا«، قلت: يا ر�شول اهلل! فما ترى 
اإن اأدركنـــي ذلك؟ قـــال: »َتْلـــَزُم َجَماَعَة 

املُ�ْضِلِمنَي َواإَِماَمُهْم«.
فقلـــت: فاإن مل تكن لهـــم جماعة وال 

اإمام؟
قـــال: »َفاْعَتـــِزْل ِتْلـــَك الِفـــَرَق ُكلََّهـــا، 
ِل �َضَجـــَرٍة، َحتَّى  َوَلـــْو اأَْن َتَع�ـــسَّ َعلَـــى اأَ�ضْ

ُيْدِرَكَك املَْوُت َواأَْنَت َعلَى َذِلَك«)27(.
:: قال ابن حجر 

م،  عاة على اأبواب جهنَّ »و]املراد[ بالدُّ
مـــن قـــام يف طلـــب امللـــك من اخلـــوارج 
وغريهـــم، واإىل ذلـــك االإ�شـــارة بقولـــه: 
»اْلَزْم َجَماَعَة املُ�ْضِلِمنَي َواإَِماَمُهْم«، يعني 

ولو جار«)28(.
وم�شلم   ،)7084  ،3606( البخاري  رواه   )27(

.)1847(
)28( »فتح الباري« )46/13(.
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بي:  ا جماعة امل�شلمني؛ فاملق�شود بها كما قال االإمام الطَّ واأمَّ
ـــواب اأنَّ املـــراد مـــن اخلـــب، لزوم اجلماعـــة الَّذيـــن يف طاعة من  »وال�شَّ

اجتمعوا على تاأمريه، فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة«)29(.

مع  وخلطـــورة هـــذا االأمر، قد جـــاءت النُّ�شو�ـــس م�شتفي�شـــة تاأمـــر بال�شَّ
اعة يف املعروف الأولياء االأمور واإن جاروا، وتزجر عن منازعة االأمر اأهله،  والطَّ

اعة واإن حادوا)30(.  ونزع اليد من الطَّ

˝، كما يف حديث العربا�س ابن  نا  ة نبيِّ وح�شبنـــا اأن نذكر من ذلك و�شيَّ
:˙ �شارية 

.)31( »... اَعِة، َواإِْن َعْبٌد َحَب�ِضيٌّ ْمِع َوالطَّ يُكْم بَتْقَوى اهلِل، َوال�ضَّ »اأُو�ضِ

ا�س اإماٌم جتتمع عليه الكلمة، فتنازعوا يف االأمر قدًدا،  ـــا اإن مل يكن للنَّ واأمَّ
قـــوا اأحزاًبا و�ِشَيًعـــا، فالواجب عند ذلك اعتـــزال جميع املختلفني، وعدم  وتفرَّ

التَّحيُّز اإىل اأيِّ فئة من املتنازعني، كما دلَّ عليه متام احلديث)32(.

  

ر اهلل جمعه من اأ�شباب الوقاية من الفنت، ن�شاأله ـ �شبحانه ـ اأن  هذا ما ي�شَّ
َرِرها. ها، وي�شلِّمنا من �شَ يع�شمنا من �شرِّ

د وعلى اآله و�شحبه ومن �شار على نهجهم  نا حممَّ و�شلَّى اهلل و�شلَّم على نبيِّ
ين. اإىل يوم الدِّ

  

)29( نقل كالمه هذا والَّذي ياأتي بعده ابن حجر يف »فتح الباري« )47/13(.
)30( يراجع كتاب االإمارة من »�شحيح االإمام م�شلم« فقد اأودع فيه املهمَّ من اأخبار الباب.

مذي )2676(، وابن ماجه )42(،  )31( رواه اأحمد )17144، 17145(، واأبو داود )4607(، والرِّ
»�شحيح اجلامع« )2549(.

)32( وانظر كالم الطبي يف فتح الباري )463/2(.
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”، اأََحِد االأْنِبَياِء  y على َنِبيِّ اهلل ُمو�َشى   ıـــوراُة هـــي الِكَتاُب الذي اأْنَزَلُه اهلل والتَّ
�ُشل.  الِعَظاِم ْمْن اأُويِل الَعْزِم من الرُّ

 : وُد بالتَّوراة اأَعمَّ ِمْن ذلك؛ اإْذ قال �شيُخ االإ�شالم اْبُن تيمية  واأَْحَياًنا َيُكوُن املْق�شُ
ِة  ْوَراِة الِكَتاُب الَِّذي َجاَء ِبِه ُمو�َشى، وما َبْعَدُه ِمْن ُنُبوَّ ات« )�س289(: »وُيَراُد بالتَّ يف  »النُُّبوَّ
ِريَعِة،  ُر بال�شَّ ى هذا ُكلُُّه َتـــْوَراًة؛ َفاإِنَّ التَّوَراَة ُتَف�شَّ ِبِعنَي ِلِكَتاِب ُمو�َشى؛ َقْد ُي�َشمَّ االأَْنِبَيـــاِء املُتَّ

ْوَراِة«. ِتِه: اإنَّها ِمَن التَّ ْوَراِة ِقيَل ِلُنُبوَّ َفُكلُّ َمْن َداَن ِب�َشِريَعِة التَّ
َماء ِكَتاٌب اأْهَدى ِمْنُه وِمَن  ْل ِمَن ال�شَّ َها الِكَتاُب الذي مَلْ ُيَنزَّ ْوَراِة اأنَّ اِئ�سِ التَّ وِمْن َخ�شَ

y: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  الُقـــْراآن؛ لهـــذا قـــال اهلُل 
ۆ  ۇ  ۇ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ    ھ  ہ  ہ  ہہ 

. ]x\[     ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ    ۉ  ۉ  ې ې ې
ـــوَراة والُقراآن، وذلك يف ِمْثِل   ِمـــْن اأْجِل ذلك؛ فـــاإنَّ اهلَل تعاىل َكِثرًيا ما َيْقِرُن بنْيَ التَّ

قوِلِه �شبحانه: ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 
 : نِّ y ِحَكاَيًة عـــن ُموؤِْمِني اجْلِ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾  ]\b[، وقْوِلـــِه 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٿ 
y: ﴿ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ ېئېئ ىئ  ڃ ڃڃ﴾ ]\«[، َوَقْوِلـــِه 

ىئ     ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئىئ﴾ ]\«[)1(.
ْوَراِة،  ٌل َكالتَّ حيح« )116/1(: »والُقـــراآُن اأَ�شْ : يف »اجلـــواب ال�شَّ قـــال اْبُن تيمية 
˝، َكَما قال  ٍد  واإْن كاَن اأْعَظـــَم ِمْنها؛ ولهـــذا ُعَلماُء النَّ�شارى َيْقِرُنون َبنْيَ مو�شى وحممَّ

)1( انظر: »جمموع فتاوى ابن تيمية« )202/16(.

ح�ضن اأيت علجت

˝ يف التوراة صفة النيب 

ِف  َلَقـــِد ِا�ْشَتَمَل هـــذا االأَثُر علـــى َو�شْ
ِف  ـــْوَراِة، وَو�شْ ˝ يف التَّ ـــٍد  النبـــيِّ حممَّ
املُ�ْشَتِقيَمِة،  واأْخالِقـــه  الَقِومَيـــِة،  دْعَوِتـــِه 

و�َشِريَعِته الَعِظيَمِة.
ـــا ـ َقِريًبـــا  يـــِل ـ اأْي�شً  وجـــاَء يف االإِجْنِ
 Æ مـــن هذا، كما يف حديـــث عائ�شة 
»َمْكُتـــوٌب يف  قـــال:   ˝ ر�شـــوَل اهلل  اأنَّ 
اٌب  يـــِل: ل َفـــظٌّ ول َغِليٌظ وَل �َضخَّ الإِْنِ
َئـــِة ِمْثلََها؛  يِّ ِبالأَ�ْضـــَواِق، ول َيْجـــِزي بال�ضَّ

َفُح«)1(. َبْل َيْعُفو وَي�ضْ

انظر:  ع�شاكر،  وابن  احلاكم  رواه  ح�شن:   )1(
»ال�شحيحة« )2458(.

يف   : البخـــاري  االإمـــاُم  روى 
»�شحيحه« )2125( َعْن َعَطاِء ْبِن َي�َشاٍر 

َقاَل: 
ِ ْبـــَن َعْمِرو ْبِن اْلَعا�ِس  َلِقيُت َعْبَد اهللَّ
َفِة َر�ُشوِل  يِن َعـــْن �شِ ¨، ُقْلُت: اأَْخِبْ
 ِ ـــْوَراِة؟ َقـــاَل: اأََجـــْل؛ َواهللَّ ˝ يِف التَّ  ِ اهللَّ
َفِتِه يِف  ْوَراِة ِبَبْع�ِس �شِ ـــوٌف يِف التَّ ُه مَلَْو�شُ اإِنَّ

اْلُقْراآِن: 
ِبـــيُّ اإِنَّا اأَْر�َضْلَنـــاَك �َضاِهًدا  َها النَّ »َيـــا اأَيُّ
يِّنَي، اأَْنَت  ـــًرا َوَنِذيـــًرا َوِحـــْرًزا ِلالأُمِّ َوُمَب�ضِّ
َل، َلْي�َس  ْيُتـــَك املَتَوكِّ َعْبـــِدي َوَر�ُضوِل، �َضمَّ
اٍب يِف الأَ�ْضَواِق،  ِبَفـــظٍّ َوَل َغِليٍظ َوَل �َضخَّ
َئَة؛ َوَلِكْن َيْعُفو  يِّ َئـــِة ال�ضَّ يِّ َوَل َيْدَفُع ِبال�ضَّ
ُ َحتَّى ُيِقيَم ِبِه  ـــُه اهللَّ َوَيْغِفـــُر، َوَلْن َيْقِب�ضَ
امْلِلَّـــَة اْلَعْوَجـــاَء؛ ِبـــاأَْن َيُقوُلـــوا: َل اإَِلـــَه اإِلَّ 
ا،  مًّ ُ، َوَيْفَتـــُح ِبَها اأَْعُيًنا ُعْمًيا، َواآَذاًنا �ضُ اهللَّ

َوُقُلوًبا ُغْلًفا«.
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ارى ملَّا �َشِمَع الُقـــراآَن: »اإِنَّ َهَذا َوالَِّذي  النجا�شـــيُّ َمِلُك النَّ�شَ
َجـــاَء ِبِه ُمو�َشى، َلَيْخُرُج ِمْن ِم�ْشـــَكاٍة َواِحَدٍة«)2(، وكذلك َقاَل 
اَرى الَعـــَرِبـ  ملَّا �َشِمَع  وَرَقـــُة ْبـــُن َنْوَفلـ  وهـــو ِمْن اأَْحَبـــاِر َن�شَ
اُمو�ُس)3(الذي  ـــه ياأِتيـــَك النَّ ˝، فقـــال لـــه: اإنَّ َكالَم النبـــيِّ 
َياأِْتـــي ُمو�َشى، يـــا َلْيَتِني ِفيَهـــا َجَذًعا ِحنَي ُيْخِرُجـــَك َقْوُمَك، 
ِرِجيَّ ُهْم ؟!« َقـــاَل: َنَعْم؛ مَلْ َياأِْت  ˝: »اأََو ُمْ فقـــال النبـــيُّ 
ْثِل َما ِجْئَت ِبِه؛ اإِالَّ ُعـــوِدَي، َواإِْن ُيْدِرْكِني َيْوُمَك؛  َرُجـــٌل َقطُّ مِبِ

ًرا)4(« اهـ. ًرا ُموؤَزَّ ْرَك َن�شْ اأَْن�شُ
ُهَما الِكَتاَبان اللََّذان  اِن التَّوَراِة بالُقراآن هو اأنَّ و�َشَبُب اْقِرَ

يِل االأْحَكاِم، وِذْكِر احَلالِل واحَلَراِم. ا ِبَتْف�شِ اْخَت�شَّ
 ،˝ بيِّ  ـــوَراِة ِذْكُر الِب�َشـــاَرِة بالنَّ وَقـــْد َجاَء يف هذه التَّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿  :y َكَما َقـــال اهلل 
 ﴾ ڇ ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
 ˝ نا  َحـــاُب َنبيِّ ، َبـــْل ُذِكـــَر ِفيَها حتَّى اأ�شْ ]157  :c [

�شوان، فقـــد قال �شبحانه:  ﴿ٱ ٻ  عليهـــم من اهلل الرِّ
ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻٻ 
ڤڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ 

ڤ ڦ ڦ ڦ﴾  ]®: 29[.
ِحيح ـ اأْي�شـــا ـ ِذْكُر َطَرٍف ِمْن  وَجـــاَء يف هذا اخَلَبِ ال�شَّ
ْوَراة، وهو من رواية َعْبِد  ˝ الـــَواِرَدِة يف التَّ ـــاف النبيِّ  اأْو�شَ
، الَعاِبِد،  ¨ االإَِماِم احَلـــْبِ اهلل بـــن عمرو بن العا�ـــس  
اِحِبِه، وِمـــَن االأُُمور التي  ˝ َواْبِن �شَ اِحـــِب َر�ُشـــْوِل اهلِل   �شَ
ا له َتَعلٌُّق ِبِرواَيِته لهذا االأَثِر، ما َذَكَرُه  َوَرَدْت يف َتْرَجَمِتـــه مِمَّ
: يف »�ِشرَيِ اأَْعاَلِم النَُّبالِء« )81/3( ِمْن  هبي  االإمـــاُم الذَّ
َظَر يِف ُكُتِبِهم، َواْعَتَنى  ُه َرَوى َعْن اأَْهِل الِكَتـــاِب، َواأَْدَمَن النَّ اأَنَّ

ِبَذِلَك.

انظر:   ،Æ �شلمة  اأُمِّ  عن   )1740( اأحمد  رواه  االإ�شناد:  ِحيُح  �شَ اأَثٌر   )2(
تخريج اأحاديث »فقه ال�شرية« )�س 115( .

”. »نهاية«.  يُل االأمنُي  ، وهو ِجْبِ رِّ اِحُب ال�شِّ )3( اأْي: �شَ
Æ بلْفٍظ ُمَقاِرٍب. )4( رواه البخاري )4(، وم�شلم )160( عن عائ�شة 

َها النَِّبيُّ اإِنَّا  اف امَلْذُكوَرِة يف هـــذا االأََثِر هي: »َيا اأَيُّ ُل هـــذه االأْو�شَ واأَوَّ
ًرا َوَنِذيًرا«. اأَْر�َضْلَناَك �َضاِهًدا َوُمَب�ضِّ

َعنْي ِمَن القراآن الكرمي: ُف َوَرَد يف َمْو�شِ وهذا الو�شْ
﴿ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ  تعـــاىل:  قولـــه  ُلُهمـــا: يف  اأوَّ

ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ﴾  ]\}[.
ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ  تعـــاىل:  قولـــه  يف  ـــاين:  والثَّ
ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۋۅۅ 

ېىى﴾ ]\®[.
ود  ˝ هي املْق�شُ ًدا  َف اهلُل بها ر�ُشوَله حممَّ »وهذه االأ�ْشَياُء الَِّتي َو�شَ

وُلها الَِّتي اْخَت�سَّ بها:  ُتها واأُ�شُ من ِر�شاَلِته، وُزْبَدَ
ُن ثالَثَة اأُُموٍر: مَّ ُف الأوَُّل: كْوُنه ﴿ٴۇ﴾، وهذه ال�شهادة َتَت�شَ الو�ضْ

، كما قال تعاىل:  ˝ مبا َفَعُلوه ِمْن َخرْيٍ و�َشرٍّ ته  َهـــاَدُة الأُمَِّ ًل: ال�شَّ اأوَّ
 ،]143 : ﴿ڦڦڦ ڦڄڄڄڄ﴾ ̂]

ک  ک  ک  ک  ڑ     ڑ  ژ   ژ  ڈ  ڈ   ﴿ڎ  وقـــال: 
˝ �َشاِهٌد َعْدٌل مْقُبوٌل. گگ﴾  ]\`[؛   فهو 

ها وَباِطِلهـــا، َفَما �شِهَد له  َهاَدُة على امَلَقـــااَلِت وامَل�َشاِئِل َحقِّ ثانيـــا: ال�شَّ
، وما �ِشَواه  ته؛ فهو َحقٌّ ا َثَبـــَت يف �شنَّ ˝ ِمـــَن االأَْفَعاِل واالأْقَوال مِبَ �ُشـــوُل  الرَّ
Æ َقاَلْت: َقاَل  حيحني« َعْن َعاِئ�َشَة  فهو َباِطٌل َمْرُدوٌد، كما جاء يف »ال�شَّ

 .» ˝: »َمْن اأَْحَدَث يِف اأَْمِرَنا َهَذا َما َلْي�َس ِمْنُه َفُهَو َردٌّ َر�ُشوُل اهلِل 
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ِة، وااِلْنِفَراِد بالَكَمال  هاَدُة هلل ـ َجلَّ وعال ـ بالَوْحَدانيَّ ثالثا: ال�شَّ
ِمْن ُكلِّ وْجٍه.

ُح  ًرا ونذيًرا، ويَو�شِّ ˝ مب�شِّ ـــُف الثَّاين والثَّالـــث: َكْونُه  الَو�ضْ
هذا َقْوُله تعاىل: ﴿ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

.]o\[ ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
ِر  وهذا ي�ْشَتْلِزُم ِذْكَر املَُب�شَّ
ُر ِبِه وُيْنَذُر،  واملُْنـــَذِر، وما ُيَب�شَّ

واالأْعَماَل املُوِجَبَة لذلك.
املوؤمنـــون  ُهـــُم  ـــُر  فاملَُب�شَّ
ُقـــون، الذيـــن َجَمُعـــوا بني  املُتَّ
اِلـــِح،  ال�شَّ والَعَمـــِل  االإميـــان 
وتْرِك املعا�شي؛ لهم الُب�ْشَرى 
ْنَيا ِبـــُكلِّ َثَواٍب  يف احَلَيـــاِة الدُّ
علـــى  ـــَب  ُرتِّ وِديِنـــيٍّ  ُدْنَيـــِويٍّ 
االإميان والتَّْقَوى، ويف االأُْخَرى 

ِعيم املُِقيم. بالنَّ
يِل االأَْعَماِل،  يِل امَلْذُكور ِمْن َتَفا�شِ وذلك ُكلُّه َي�ْشَتْلِزُم ِذْكَر َتْف�شِ

اِل التَّْقَوى، واأْنَواِع الثََّواب. وِخ�شَ
ْلـــِم واجَلْهِل؛ لهم  املُـــون، اأْهُل الظُّ وامْلُْنـــَذُر هـــم املُْجِرُمون الظَّ
َبة على  تِّ ـــة املَُرَ ينيَّ نيوية والدِّ نيا مـــن الُعُقوبات الدُّ ـــَذاَرُة يف الدُّ النَّ

ويِل. ْلِم، ويف االأُْخَرى بالِعَقاب الَوِبيِل، والَعَذاِب الطَّ اجَلْهِل والظُّ
ة  نَّ ˝ ِمـــن الِكَتاِب وال�شُّ يُلها، ما َجاَء ِبِه  وهـــذه اجُلْمَلُة تْف�شِ

امل�ْشَتِمِل على ذلك«)5(.

˝: »ِحْرًزا  ـــوراة: كْوُنه  ة الَواِرَدِة يف التَّ بويَّ َماِئِل النَّ وِمـــَن ال�شَّ
ـــني، وهم الذيـــن ال كتاب لهم من  يِّ ًنـــا لالأُمََّّ ـــنَي«؛ اأْي: ِح�شْ يِّ ِلالأُمِّ

العرب وغريهم.

وِمـــْن هـــذا َقْوُلـــُه تعـــاىل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ           ڦ ڦ ڦ 
ف  رُّ بت�شَ الر�شالة(  موؤ�ش�شة  ط:  736ـ  و�س   614 )�س  ال�شعدي«  »تف�شري  عن   )5(

وزيادات ي�شرية.

ڦ ڄڄ﴾  ]\½[.
ًنا، اأْي: حاِفًظا لُهم ِمْن ُكلِّ �ُشوٍء و�شرٍّ ُدْنَيويٍّ  ومعنى َكْوِنه ِح�شْ

y: ﴿ھھےے  داُق ذلك قْوُله  ، وِم�شْ واأُْخَرِويٍّ
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  

.]e\[  ﴾ۆ ۆ ۈ
عليهـــم  ـ  االأنبيـــاء  وهكـــذا 
، وَمْن �َشاَر على َنْهِجِهم  ال�شالمـ 
y؛ فاإنَّهم  عاة اإىل اهلل  من الدُّ
يتحا�َشْون َتْعري�َس اأْتَباِعِهم الأيِّ 
بوَنُهم ُكلَّ َبالٍء ما  َمْكـــروٍه، وُيَجنِّ
ا�ْشَتَطاعـــوا اإىل ذلـــك �َشِبيـــاًل، 
ِخاَلًفا ِلَبْع�ـــسِ َمْن َخاَلَف َمنهَج 
 ،y ْعَوِة اإىل اهلل  االأَْنِبَياِء يف الدَّ
َتُهم؛ َفاإنَّه ال َيْرَعِوي  َب جادَّ وَتَنكَّ
مار  �ـــسَ َبَلًدا َكاِمـــاًل للدَّ اأَْن ُيَعرِّ
اأْجـــِل احِلفاظ  ِمـــْن  واخَلـــَراب 

َتَباِعِه ِمن ُكلِّ َبالٍء َيْنِزُل ِبِه! ِه، وَيَودُّ َلْو َيْفَتِدي ِباأْ على �َشْخ�شِ

ْوَراِة كْوُنه عْبًدا َر�ُشواًل،  ˝ املْذُكوَرِة يف التَّ بيِّ  اِف النَّ ومن اأْو�شَ
وذلك يف َقْوِله: »اأَْنَت َعْبِدي َوَر�ُضول«. 

ٌة  ٌة َخا�شَّ ـــٌة اْخِتَياريَّ ُة امَلْذُكوَرُة هنـــا، هي ُعُبوديَّ وهـــذه الُعُبوديَّ
ـــي التَّ�ْشِريَف والتَّْكِرمَي،  ، وهي َتْقَت�شِ باأْنِبَياِئـــه واأْوِلَياِئـــِهـ  �شبحانهـ 
ِميِع اخَلْلِق،  اِمَلـــُة جِلَ ُة ال�شَّ ِطَراِريَّ ـــُة ااِل�شْ ُة الَعامَّ وباإَِزاِئهـــا الُعُبوِديَّ

ي الَهْيَمَنَة والَقْهَر)6(. وَتْقَت�شِ
˝ـ  وهو اأْكَرُم اخَلْلِق عليه،  ًدا  ـــُه حممَّ y َنِبيَّ  ıوقـــد َذَكَر اهلل
ِل اأْحَواِله؛ وذلك  واأَحبُّهم اإَلْيِهـ   بالُعُبوديَّة يف اأ�ْشَرِف َمَقاَماِته واأْف�شَ
ْثِل هـــذا الُقْراآِن،  ي بـــاأْن َياأُْتوا مِبِ َعاِء، وَمَقـــاِم التََّحدِّ يف َمَقـــاِم الدُّ

وَمَقاِم االإ�ْشَراِء، وَمَقاِم اإْنَزاِل الُقراآن، وَمَقاِم االإِيَحاِء:
ابن  لل�شيخ  املفيد«  و»القول   ،)44 ـ   43/1( تيمية«  ابن  »فتاوى  ذلك  لبيان  انظر   )6(

عثيمني )33/1 ـ ط: ابن اجلوزي(.
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َعاِء قال �شبحانه:  ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ        ففي َمَقاِم الدُّ
.]Ç\[  ﴾ڎ ڈ ڈ   ژ

y: ﴿ۉۉې ې ې ې ى  ي قال  َحـــدِّ ويف َمَقاِم التَّ
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

ۈئېئ﴾  ]\^[.
ويف مقـــام االإ�ْشَراِء قال �شبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ   پ   ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   

.]m\[  ﴾ٺ ٺٿ ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ
y:  ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ  ويف مقـــام اإْنـــَزال القـــراآن قـــال 
ـــا:  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ﴾ ]\u[، وقـــال اأْي�شً
  ﴾ ې  ېې  ې  ۉ  ۉ    ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ﴿ۈ 

.]n\[

ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  �شبحانـــه:  قـــال  يَحـــاِء  االإِ َمَقـــاِم  ويف 
.)7(]³ \[      ﴾ ڇ  ڇ 

ا َمِلًكا؛  ˝ بنْي اأْن َيُكوَن َعْبًدا َر�ُشـــوال، اأو َنِبيَّ َ نبيُّنـــا  وقـــد ُخريِّ
فاْخَتاَر اأْن يكوَن َعْبًدا ر�ُشواًل، كما جاء ذلك يف حديِث اأَِبي ُهَرْيَرَة 
َماِء،  ىَل ال�شَّ ˝، َفَنَظـــَر اإِ ِبيِّ  يـــُل اإىَِل النَّ ˙ َقـــاَل: َجَل�َس ِجْبِ
يـــُل: اإِنَّ َهَذا َمَلٌك َما َنَزَل ُمْنُذ ُخِلَق  َفـــاإَِذا َمَلٌك َيْنِزُل، َفَقاَل َلُه ِجْبِ
ُد، اأَْر�َشَلِني اإَِلْيَك َربَُّك؛ اأََمَلًكا  مَّ ا َنَزَل، َقاَل: َيا حُمَ اَعِة! َفَلمَّ َقْبـــَل ال�شَّ
ُد،  مَّ َك َيا حُمَ ْع ِلَربِّ يُل: َتَوا�شَ اأَْجَعُلـــَك، اأَْم َعْبًدا َر�ُشواًل؟ َقاَل َلُه ِجْبِ

َقاَل: »َبْل َعْبًدا َر�ُضوًل«)8(.
البخـــاري يف  االإمـــاُم  الـــذي رواه  ويف هـــذا جـــاء احلديـــُث 
ه �َشِمـــَع ُعَمَر  ¨، اأنَّ ا�ـــسٍ  »�شحيحـــه« )3445( َعـــْن اْبـــِن َعبَّ
˝ َيُقوُل: »َل ُتْطُرويِن  ِبـــيَّ  : �َشِمْعُت النَّ ˙ َيُقـــوُل َعَلى امْلِْنَبِ
ـــا اأََنا َعْبُدُه؛ َفُقوُلوا: َعْبُد  َ ، َفاإِنَّ َكَمـــا اأَْطَرِت النَّ�َضاَرى اْبَن َمْرمَيَ

ِ َوَر�ُضوُلُه«. اهللَّ
ويف قولـــه: »اأَْنَت َعْبِدي َوَر�ُضول« ردٌّ على َطاِئَفَتنْي ُمْنَحِرَفَتنْي 

ِبيل: َعْن �َشَواِء ال�شَّ
˝ َفـــْوَق َمْنِزَلِتـــِه، فَجَعَلْتُه  الأوىل: ُمْفِرَطـــٌة َغاِلَيـــٌة، رَفَعْتـــُه 
اَر  ُبوبية واالأُُلوهيَّة، حتَّى �شَ ة، َبْل يف َمْرَتَبِة الرُّ َفْوَق َمرَتَبـــِة الُعُبوديَّ
)7( انظـــر: »فتـــاوى ابـــن تيمية« )152/10(، و»اجلـــواب الكايف«  البـــن القيم 

)�س 132(.
)8( �شحيح: رواه اأحمد، وابن حبان، انظر: »ال�شحيحة«  )1002(.

ا ُتْطَلُب منه احَلَواِئُج. ِعْنَدَها اإَِلًها، وَربًّ
˝ وال  ِبيِّ  ـــَرٌة، مَلْ َتْعِرْف َمْنِزَلـــَة النَّ َطـــٌة ُمَق�شِّ الثانيـــة: ُمَفرِّ
َقـــْدَرُه وال ُحُقوَقه؛ َفَلْم تْرَفْع بَهْدِيِه راأْ�ًشا، َبْل نَبَذْت ما جاَء ِبِه وراَء 

لََّة. َبَعِت االأهواَء املُ�شِ َظْهِرَها، واْعَتَمَدْت على االآراء املْحَدَثِة، واتَّ
�َشاَلِة ردٌّ على  ُفُه بالرِّ ة َردٌّ على الُغـــالِة، وَو�شْ ُفـــُه بالُعُبوديَّ فَو�شْ

اجُلفاِة.

اًل على  ˝ امَلْذُكوَرِة يف التَّوراِة كْوُنه ُمَتَوكِّ اِف النبيِّ  وِمْن اأْو�شَ
ة  ـــُف ا�ْشًما له، وَعَلًمـــا عليه؛ ِل�ِشدَّ ـــاَر هذا الو�شْ اهلل تعـــاىل، بل �شَ
˝ لهذه الِعَباَدة الَعِظيَمة، كما جاء يف  اِنـــه به، وُلزوِم النبيِّ  اْقِرَ

َل«. ْيُتَك املَتَوكِّ هذا االأَثر: »�َضمَّ

ا �َشْرًعـــا فقد قال  ُل ُلَغـــًة هـــو التَّْفوي�ُس وااِلْعِتَمـــاُد، اأمَّ ـــوكُّ والتَّ
ـ ط:  : يف »جاِمِع الُعُلوم واحِلَكِم« )356/2  احلافُظ ابُن َرَجٍب 
ـــْدُق اْعِتَماِد الَقْلِب عَلى اهلِل  ِل هو: �شِ دار اخلـــري(: »وحقيقُة التوكُّ
ْنَيا واالآخرة  ارِّ ِمـــْن اأُُمور الدُّ y يف ِا�ْشِتْجـــالب امَلَناِفِع، وَدْفِع امَل�شََ

ِقيُق االإمَيـــاِن ِباأَنَّه ال ُيْعِطي وال  لت االأمور كلُّهـــا اإليه، وحَتْ َهـــا ووكِّ ُكلِّ
رُّ وال َيْنَفُع �ِشَواُه«اهـ. َنُع وال َي�شُ مَيْ

ل عليه؛ اإْذ اأََمَرُه  y بالتَّوكُّ ِه  ˝ اأْمَر ربِّ وَقِد اْمَتَثَل َر�ُشوُل اهلل 
 :y ٍة من الُقراآن الكرمي، وذلك يف ِمْثِل قْوِله   َع ِعدَّ بذلك يف َمَوا�شِ
﴿ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ﴾ ]\_[، 
ڤ﴾  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  تعـــاىل:  وقْوِلـــه 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ﴿ٺ    :y وقوِلـــه   ،]58  :u[

ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ﴿ڦ   :y وقوِلـــه   ،]w\[ ٹ﴾ 
ڄ ڄ﴾ ]\ }[.

˝: »َلْي�َس  ة املْذُكورة يف هذا االأثَرِ َكْوُنه  َبويَّ مائل النَّ ومن ال�شَّ
ِبَفظٍّ َوَل َغِليٍظ«.

ِله  َفَبْعـــَد ِذْكِر ُح�ْشـــِن ُمعاَمَلته مع احلقِّ ـ تبارك وتعـــاىل ـ بَتَوكُّ

خ
ري

تا
 و

رة
سي

ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 32



33ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 33ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م

عليـــه، جاَء ِذْكـــُر ُح�ْشـــِن معاَمَلِته مـــع اخَلْلِق، وَكمـــاِل اأْخالِقه يف 
ِع�ْشَرِتِهم وِخْلَطِتِهم.

دُّ اللِّني  والَفَظاَظـــُة والِغْلظـــُة ُمَتَقاِرَبَتـــان يف املْعَنى، وُهَمـــا �شِ
y: ﴿پ ڀ ڀ  ˝ كما قال  ْفـــِق اللََّذْين كانا ُخُلَق النبيِّ  والرِّ
ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ    ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ﴾ ] _: 159[.

ا�ـــس، واالْنِب�شاُط  وهـــذا اللِّنُي َيْنُجُم عنـــه ُح�ْشـــُن ُمَعا�َشَرِة النَّ
˝؛ ففي  ـــُم يف وُجوِهِهم، وهكذا كان ُخُلـــُق النبيِّ  اإَلْيِهـــم والتَب�شُّ
حيحـــنْي« َعـــْن َجِريِر ْبن عبد اهلل الَبَجليِّ َقـــاَل: »َما َحَجَبِني  »ال�شَّ
َم يِف َوْجِهي«؛ ولهذا َتْرَجَم  ˝ ُمْنُذ اأَ�ْشَلْمُت، َواَل َراآيِن اإِالَّ َتَب�شَّ ِبيُّ  النَّ
االإماُم البخاريُّ يف »االأدب املفرد« )�س 95( لهذا االأَثِر الَّذي فيه 
ا�ِس«. ـــْوَراِة بقوله: »باُب االْنِب�َشـــاِط اإىل النَّ ˝ يف التَّ ِبيِّ  َفـــُة النَّ �شِ

 ˝ وَبْعـــَد اأْن َوَرَد يف هـــذا االأَثِر ِذْكُر ا�ْشِتَقاَمِة َجـــَواِرِح النِبيِّ 
ِفه: »َوَل  ريف، وذلك ِبَو�شْ املَُباَرَكـــِة، َجاَء ِذْكُر ا�ْشِتَقاَمِة ِل�َشاِنه ال�شَّ

اٍب يِف الأَ�ْضَواِق«. �َضخَّ

اِم  ْوِت باخِل�شَ َخُبـ  هو َرْفُع ال�شَّ َخـــُبـ  وُيقاُل اأي�شا: ال�شَّ وال�شَّ
ِة ما  ْكِر ِلَكرْثَ ِت االأ�ْشواُق بالذِّ َكَحـــاِل َمْن ال ِحْلَم له َواَل َوَقـــاَر، وُخ�شَّ
َخِب واللََّغِط؛ ولهـــذا َتْرَجَم االإماُم البخاريُّ  َيْجِري فيهـــا ِمَن ال�شَّ
َخـــِب يِف  ِلَهـــَذا االأَثـــِر يف »�شحيحـــه« بقْولـــه: »َبـــاُب َكَراِهَيـــِة ال�شَّ

وِق«. ال�شُّ

˝: »َل  ِة املْذُكوَرِة يف هذا االأثـــَرِ كْوُنه  َبويَّ وِمـــَن االأْخـــاَلِق النَّ
َئَة؛ َوَلِكْن َيْعُفو َوَيْغِفُر«. يِّ َئِة ال�ضَّ يِّ َيْدَفُع ِبال�ضَّ

ـــٌق باأْخـــاَلِق الُقـــْراآن؛ اإْذ قال اهلُل  ˝ يف هـــذا ُمَتَخلِّ بـــيُّ  والنَّ
˝: ﴿ک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ  ـــُه  y خماِطًبا َنِبيَّ

y: ﴿ژ ژ ڑ ڑ  ڳڳ﴾ ] \s[، وقـــال 
ڱ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ        گ  گ  ک   ک  کک 
y: ﴿ۉ ې ېې ې  ڱ ڱ﴾  ] \¦[،  وقـــال 

نـــه:  �شبحا وقـــال   ، ]a \ [  ﴾ ائ ائ ى  ى 
ٹ ڤ ڤ ڤ﴾  ]_: 159[. ﴿

ُ َحتَّى  ـــُه اهللَّ ـــوراة: »َوَلْن َيْقِب�ضَ ˝ يف التَّ ِفه  ُثمَّ جـــاء يف َو�شْ
ُيِقيَم ِبِه امْلِلََّة اْلَعْوَجاَء«.

˝ حتَّى ُيقيَم به  y هـــذا النبيَّ الكرمَي  يـَت اهلُل  اأي:  َلـــْن مُيِ
َرْت بتف�شرَيْين: امِللَّة الَعْوَجاء، وُف�شِّ

: يف »م�شـــارق االأْنَوار«  ـــي ِعَيا�س  الأول: مـــا َذَكـــَرُه الَقا�شِ
)104/2( حيـــث قال: »يعني ِملَّـــَة اإْبَراهيَم ـ ِملَّـــَة االإ�ْشاَلِم ـ الِتي 

ُة َعْن ِا�ْشِتَقاَمِتَها، واأمَاَلْتَها َبْعَد َقَواِمَها«اهـ. ْتَها اجلاهليَّ َ َغريَّ
”، َماأُْخوذٌة  َة الَّتي هي ِملَُّة اإبراهيَم  َوَوْجُه ذلك اأنَّ احَلِنيِفيَّ
الل اإىل  ِمـــَن احَلَنِف وهـــو امَلْيُل؛ الأنَّها َماَلْت عن جميـــِع ُطُرِق ال�شَّ
y، َفِقيَل َلَها: »امِللَُّة الَعْوَجاُء«؛ الأنَّ فيها  َيُه اهلُل  ِريِق الذي َر�شِ الطَّ
ْرِك اإىل طريق التوحيد، وعن اأْهِل  َمْياًل واْعِوَجاًجا عن طريق ال�شِّ

ْرِك اإىل اأْهِل التَّوحيد)9(. ال�شِّ
الثـــاين: مـــا ذَكَرُه اْبـــُن بطـــال يف »�شرح �شحيـــح البخاري« 
ُة، وِهَي ِملَُّة الُكْفِر؛  )6/ 254(، َحْيُث قال: »امْلِلَُّة اْلَعْوَجاُء: املُْعَوجَّ
َحْت  ِه ِعَوَج الُكْفِر َحتَّى َظَهَر ِديـــُن االإِ�ْشاَلِم،  َوَو�شَ َفاأََقـــاَم اهلُل ِبَنِبيِّ

اأَْعاَلُمُه« اهـ.
َواِعِق  : يف »ال�شَّ ـــم  َدِد قـــال االإماُم ابُن القيِّ ويف هـــذا ال�شَّ
ا�ـــسِ َقْبـــَل الِبْعَثـــِة:  ًفـــا َحـــاَل النَّ 149( َوا�شِ ـ   148 ْحَمن؛ َعاِبٍد ِلالأَْوَثان، املُْر�َشَلـــِة« )1/  »وَكاَنِت االأُمَمُ ـ اإِْذ َذاَك ـ ما َبنْيَ ُم�ْشِرٍك ِبالرَّ
ْم�ِس والَقَمِر والنُُّجوِم،  ْلَباِن اأْو َعاِبٍد لل�شَّ رَيِان، وَعاِبٍد لل�شُّ وَعاِبٍد للنِّ
ان، َقِد  اَلَلِتـــِه َحرْيَ َكاِفـــٍر بـــاهلِل احَليِّ الَقيُّـــوم، اأْو َتاِئٍه يف َبْيَداِء �شَ

ْيَطان، َو�َشدَّ َعَلْيِه َطِريَق الُهَدى واالإِمَيان« اهـ. ِا�ْشَتْهَواُه ال�شَّ

.» ُ ُثمَّ جاء يف هذا االأََثِر: »ِباأَْن َيُقوُلوا: َل اإَِلَه اإِلَّ اهللَّ

اآل  العزيز  عبد  بن  �شالح  ال�شيخ  ملعايل  َم�ْشُموٍع  �َشِريٍط  ِمْن  ُم�ْشَتَفاٌد  الكالُم  هذا   )9(
ل االإ�شالم«. ال�شيخ، فيه �َشْرُح ِكَتاِب »َف�شْ
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y بها  ِتي َبَعَث اهلُل  ْوِحيِدـ  هي الَّ َبُةـ  َكِلَمُة التَّ وهذه الَكِلَمُة الطيِّ
ُل ِديِن االإ�ْشالِم الذي اأْنَزَل اهلُل ِبِه  ˝، وهـــي اأ�شْ ًدا  مَّ َر�ُشوَلـــُه  حُمَ

ُكتَبُه، واأْر�َشَل ِبِه ُر�ُشَلُه.
 ˙ ˝ دعَوَتُه؛ فَعْن َطـــاِرٍق امْلَُحاِرِبيِّ   وبهـــا اْبَتَداأَ النبـــيُّ 
˝ يف �ُشوِق ِذي امْلََجاِز، َوَعَلْيِه ُحلٌَّة َحْمَراُء،  َقاَل: َراأَْيُت َر�ُشوَل اهلل 
ُ؛ ُتْفِلُحوا...«  َلـــَه اإِلَّ اهللَّ ا النَّا�ـــُس، ُقوُلـــوا: َل اإِ َوُهـــَو َيُقوُل: »يـــا اأَُيهَّ

احلديث)10(.
َها الذي قاَمْت  ˝ واأُ�شَّ بيِّ  َ من هذا اأنَّ حقيَقَة َدْعَوِة النَّ فتبنيَّ
ِقيُق َمْعَنى »ال اإَلـــَه اإالَّ اهلُل«، وذلك  عليـــه هو َتْقِريُر التَّوحيـــد، وحَتْ

َتُه بقْوِله: ﴿يب جت    ˝، وِمْن َوَراِئِه اأُمَّ ُه  y َنِبيَّ اْمِتَثااًل الأْمِر اهلل 
حت   خت مت ىت﴾ ] ¬: 19[.

ـــْوَراة باأنَّه:  ˝ يف التَّ ُف َدْعـــَوِة النبيِّ  ُثـــمَّ جاَء َبْعـــَد ذلك َو�شْ
ا، َوُقُلوًبا ُغْلًفا«. مًّ »َيْفَتُح ِبَها اأَْعُيًنا ُعْمًيا، َواآَذاًنا �ضُ

قـــال املُـــالَّ َعِلي القـــاري  يف »مرقاة املفاتيـــح« )16/ 420(: 
ِلِه: َجْمُع اأْغَلـــُف، وهو الَِّذي ال َيْفَهُم، َكاأَنَّ  مِّ اأَوَّ »»َوُقُلوًبـــا ُغْلًفـــا« ِب�شَ

َقْلَبُه يف ِغاَلٍف.
َها اآاَلٌت ِلْلُعُلـــوِم وامَلَعاِرِف، قال  ـــاَء؛ الأنَّ ـــا َذَكَر هذه االأَْع�شَ واإنَّ

اِر: ﴿ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ  تعاىل يف َحقِّ الُكفَّ
  ﴾ چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ﴿ وقـــال:   ،]7  :^[ ٹ﴾  
ه  ]^: 171[، وَلَعلَّـــه مَلْ َيْذُكِر اللِّ�َشـــاَن يف َمْعِر�ِس هذا الَبَيان؛ الأنَّ

ا ِفيِه ِمَن االأَْعَيان« اهـ. ُح مِبَ �شَّ َتْرُجَماُن اجَلَنان، واالإَِناُء َيَرَ
ويف هـــذه اجلملـــة ـ كما قـــال االإمام ابـــن القيـــم ـ يف »ِهَداَية 
احَلَيـــاَرى« )�س 76(: »اإِ�َشـــاَرٌة اإىل َتْكِميِل َمَراِتـــِب الِعْلِم والُهَدى 
اِر واالأَ�ْشَمـــاِع، َفَباَيُنوا ِبَذِلَك  ـــِل ِبَدْعَوِتِه يف الُقُلوِب واالأَْب�شَ احَلا�شِ
ِذيَن َلُهْم ُقُلـــوٌب ال َيْعِقُلوَن ِبَها، َفاإِنَّ  ـــمِّ الُبْكِم الُعْمِي الَّ اأَْحـــَواَل ال�شُّ
ْبَواِب الثَّاَلَثِة، وِهَي ُمْغَلَقٌة َعْن  ـــُل اإىل الَعْبِد ِمْن َهِذِه االأَ الُهَدى َي�شِ
 ˝ ٍد  َحمَّ �ُشل، فَفَتـــَح اهلل مِبُ ُكلِّ اأَحـــٍد، ال ُتْفَتـــُح اإالَّ علـــى اأْيِدي الرُّ
مَّ َف�َشِمَعْت َعِن اهلل،  َرْت ِبـــاهلل، واالآَذاَن ال�شُّ االأْعـــنُيَ الُعْمَي َفاأَْب�شَ
والُقُلـــوَب الُغْلـــَف َفَعِقَلْت َعـــِن اهلل؛ فاْنَقاَدْت ِلَطاَعِتـــِه َعْقاًل وَقْواًل 

)10( �شحيح: رواه ابن حبان، انظر: »�شحيح موارد الظماآن« )1401(.

اِتِه ُذُلاًل«اهـ. وَعَماًل، و�َشَلَكْت �ُشُبَل َمْر�شَ
 : وِمـــْن َفَراِئِد الَفَواِئد، ما َذَكـــَرُه �َشْيُخ االإ�شالم اْبُن تيمية 
َحَرِة، وَتاأْثـــرِيِ ُكلِّ ِمْن َهوؤاُلِء  � وال�شَّ مـــن الُفُروق بني االأْنِبَيـــاِء 
ات« )�س  اِر واالأَ�ْشَماِع، فقال يف »النبوَّ وَهوؤاُلِء على الُقُلوِب واالأَْب�شَ
ـــى َي�ْشَمـــَع االإْن�َشاُن  اِحـــُر ُيْف�ِشـــُد االإِْدَراَك، حتَّ 289ـ  290(: »فال�شَّ

ُحون  حِّ َرُه ِخاَلَف ما هو عليه، واالأْنِبَياُء ُي�شَ وَّ ْيَء، وَيَراُه، وَيَت�شَ ال�شَّ
ـــَرُه وَعْقَلُه، والَّذيـــن َخاَلُفوُهْم ﴿ڃ ڃ ڃ  �َشْمـــَع االإْن�شاِن وَب�شَ
ا�ـــسَ َعًمى  َحـــَرُة َيِزيـــُدون النَّ ڃ چ چ چ﴾ ]\^[؛ فال�شَّ

َمَمُهْم وَبَكَمُهم«. َمًما وَبَكًما، واالأَْنِبَياُء َيْرَفُعوَن َعَماُهْم و�شَ و�شَ
ـــوُد ُهَنا اأنَّ االأْنِبَياَء َيْفَتُحون االأْعنُيَ  :: »واملْق�شُ اإىل اأَْن َقاَل 
ْمَع  َحَرُة ُيْف�ِشُدون ال�شَّ ، والُقُلوَب الُغْلَف، وال�شَّ مَّ الُعْمَي، واالآذان ال�شُّ
َل لالإْن�َشاِن االأ�ْشَياُء ِبِخاَلِف ما هي َعَلْيِه؛  َر والَعْقَل حتَّى ُيَخيَّ والَب�شَ

ـــِة مو�شى:  ﴿ۉ ۉ  ـــُه وَعْقُلـــُه، قال يف ِق�شَّ َ ِح�شُّ َفَيَتَغـــريَّ
ې ې ې ې ىى﴾ ]\c[؛ وَهَذا 

؛ وِلَهَذا قال تعاىل:  ٌ َل ِفيها َتَغـــريُّ ا�ِس َقْد َح�شَ ـــي اأَنَّ اأْعنُيَ النَّ َيْقَت�شِ
ائ   ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ﴿ۅ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئۆئ﴾ ]\k[؛ َفَقـــْد َعِلُمـــوا 

ُ االإْح�َشا�َس، َكَما ُيوِجُب امَلَر�َس والَقْتَل« اهـ. ْحَر يغريِّ اأنَّ ال�شِّ
واآِخُر َدْعَواَنا اأَِن احَلْمُد هلل َربِّ الَعامَلِني.
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11 أقسام الخشوع 11
اخل�شوع خ�شوعـــان: خ�شوع ظاهري، 

وخ�شوع باطني.
فقد رَوى ابن ن�شـــر يف »تعظيم قدر 

: ﴿ٻ پ  ال�شالة« )188/1( عن عليٍّ
 ،]s\[ ڀ﴾  پ  پ  پ 
قاَل: »اخل�شوُع خ�شوُع القلب واأن ال يلتفت 

مييًنا وال �شمااًل«.
وقـــد جـــاء التَّنويـــه بهما فيمـــا رواه 
م�شلم )234( َعـــْن ُعْقَبَة بِن َعاِمٍر َقاَل: 
»َكاَنـــْت َعَلْيَنا ِرَعاَيُة االإِِبـــِل َفَجاَءْت َنْوَبِتي 
 ˝ ، َفاأَْدَرْكُت َر�ُشوَل اهلِل  ْحُتَها بَع�ِشيٍّ َفَروَّ
ْدَرْكُت ِمْن َقْوِلِه  ، َفاأَ ا�ـــسَ ُث النَّ َقاِئًمـــا ُيَحدِّ
وَءُه  ـــاأُ َفُيْح�ِضُن ُو�ضُ »َما ِمْن ُم�ْضِلٍم َيَتَو�ضَّ
ُثمَّ َيُقـــوُم َفُي�َضلِّي َرْكَعَتنْيِ ُمْقِبٌل َعلَْيِهَما 
بَقْلِبِه َوَوْجِهِه اإِلَّ َوَجَبْت َلُه اَلنَُّة«، َقاَل: 

َفُقْلُت: َما اأَْجَوَد َهِذِه...«.
واالإقبال عليهما بالقلب هو اخل�شوع، 
نـــا يف »�شحيـــح م�شلـــم«  كمـــا جـــاء مبيَّ
˝ قال: »َما ِمِن  )228( اأنَّ ر�شول اهلل 
ـــاَلٌة َمْكُتوَبـــٌة  ـــُرُه �ضَ �ضُ اْمـــِرٍئ ُم�ْضِلـــٍم حَتْ

وَءَها َوُخ�ُضوَعَهـــا َوُرُكوَعَها  َفُيْح�ِضـــُن ُو�ضُ
ُنوِب َما  اَرًة مِلَـــا َقْبلََها ِمَن الذُّ اإِلَّ َكاَنـــْت َكفَّ

ْهَر ُكلَُّه«. مَلْ ُيوؤِْت َكِبرَيًة َوَذِلَك الدَّ
˝ بهاتني  : »وقد جمع  ـــوويُّ قال النَّ
اللَّفظتـــني اأنواع اخل�شـــوع واخل�شوع؛ الأنَّ 
اخل�شوع يف االأع�شاء، واخل�شوع بالقلب، 

على ما قاله جماعة من العلماء«)1(.
لََواٍت  ˝: »َخْم�ُس �ضَ ويف معناه قوله 
اأَْح�َضـــَن  َمـــْن  َتَعـــاىَل  اهلُل  �َضُهـــنَّ  اْفرَتَ
َواأََتَّ  ِلَوْقِتِهـــنَّ  ُهـــنَّ  الَّ َو�ضَ وَءُهـــنَّ  ُو�ضُ
ُرُكوَعُهـــنَّ َوُخ�ُضوَعُهـــنَّ َكاَن َلـــُه َعلَـــى اهلِل 
َعْهـــٌد اأَْن َيْغِفـــَر َلُه َوَمـــْن مَلْ َيْفَعْل َفلَْي�َس 
ْن �َضـــاَء َغَفَر َلـــُه َواإِْن  َلـــُه َعلَـــى اهلِل َعْهـــٌد اإِ

َبُه«)2(. �َضاَء َعذَّ
  

ـــالة  ال�شَّ يف  اهـــري  الظَّ فاخل�ضـــوع 
يتمثَّل يف:

 ترك احلركة والكالم:
ولذلك ي�شاف اخل�شوع اإىل االأ�شوات 

y: ﴿ھ ھ ھ  كما قـــال 
.]p\[ ﴾ھ ے ے ۓ ۓ

)1( »�شرح م�شلم« )121/3(.
)2( رواه اأبو داود )425( وهو �شحيح.

عبد املالك رم�ضاين
املدينة النبوية   

وم�شلـــم   )1199( البخـــاري  روى 
)538( َعـــن َعْبِد اهلِل بن م�شعـــود َقاَل: 
˝ َوُهَو يف  ـــُم َعَلى َر�ُشـــوِل اهلِل  ـــا ُن�َشلِّ ُكنَّ
ـــا َرَجْعَنا ِمْن  دُّ َعَلْيَنا، َفَلمَّ ـــاَلِة، َفـــرَيُ ال�شَّ
َجا�ِشـــيِّ �َشلَّْمَنـــا َعَلْيـــِه َفَلـــْم َيُردَّ  ِعْنـــِد النَّ
ـــا ُن�َشلُِّم  َعَلْيَنـــا، َفُقْلَنا: َيـــا َر�ُشوَل اهلِل! ُكنَّ
دُّ َعَلْيَنا، َفَقاَل: »اإِنَّ  اَلِة َفَرُ َعَلْيَك يف ال�شَّ

اَلِة �ُضْغاًل«. يف ال�ضَّ

ولذلك كان من اخل�ضوع غ�سُّ 
الب�ضر عن النَّظر مييًنا و�ضماًل

قـــال  االأب�شـــار؛  اإىل  ُي�شـــاف  كمـــا 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ   :y اهلل 
ٻ﴾ ]´: 7[، ولذلـــك كان مـــن 
اخل�شـــوع غ�سُّ الب�شر عـــن النَّظر مييًنا 
لَّى َطاأَْطاأَ  ˝ اإَِذا �ضَ و�شمااًل؛ فقـــد »َكاَن 
َراأْ�َضـــُه َوَرَمـــى ِبَب�َضـــِرِه َنْحـــَو الأَْر�ِس«)3(، 
َّا  ˝ مَل ـــه  ـــا ـ من روايتـــه »اأنَّ و�شـــحَّ ـ اأي�شً
دخـــل الكعبـــة مـــا خلَّـــف ب�ضـــُره مو�ضـــَع 

�ضجوده حتَّى خرج منها«)4(.
)3( رواه احلاكم )393/2( وهو �شحيح.

)4( »امل�شتدرك« للحاكم )479/1( و�شححه.
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ـــت يف  لفُّ  ومـــن اخل�شـــوع تـــرك التَّ
˝: »اْخِتاَل�ٌس  الة؛ فقد قـــال عنه  ال�شَّ
ـــاَلِة الَعْبِد«  ْيَطـــاُن ِمـــْن �ضَ َيْخَتِل�ُضـــُه ال�ضَّ

رواه البخاري )751(.
ونقـــَل ابـــُن حجـــر يف »فتـــح الباري« 
َي  يبـــي قوَلـــه: »�ُشمِّ )235/2( عـــن الطِّ
ِويـــًرا ِلُقْبـــِح ِتْلـــَك الَفْعَلـــِة  ِاْخِتاَل�ًشـــا َت�شْ
ـــَي ُيْقِبـــُل َعَلْيـــِه  لِّ نَّ الـُم�شَ ؛ الأَ بالـُمْخَتِل�ـــسِ
ْيَطـــاُن  َوال�شَّ َوَتَعـــاىَل،  �ُشْبَحاَنـــُه  بُّ  الـــرَّ
َذا  ٌد َلُه َيْنَتِظُر َفَوات َذِلَك َعَلْيِه، َفاإِ ُمْرَت�شِ
َة َف�َشَلَبُه  ْيَطـــاُن الُفْر�شَ ِاْلَتَفـــَت ِاْغَتَنَم ال�شَّ

ِتْلَك احَلاَلة«.
 ومـــن اخل�شـــوع تـــرك احلركة يف 
الة اأو تدعو  ا ُي�شلح ال�شَّ ـــالة اإالَّ عمَّ ال�شَّ
ـــرورُة اإليـــه، فقـــد روى  احلاجـــُة اأو ال�شَّ
ْحَمِن  م�شلم )580( َعْن َعليِّ بِن َعْبِد الرَّ
ُه َقاَل: َراآيِن َعْبُد اهلِل بُن ُعَمَر  الـُمَعاِويِّ اأَنَّ
ا  ـــاَلِة، َفَلمَّ ى يف ال�شَّ َواأََنـــا اأَْعَبُث باحَل�شَ
َنـــْع َكَما َكاَن  ـــَرَف َنَهايِن َفَقـــاَل: ا�شْ اْن�شَ
َنـــُع، َفُقْلـــُت: َوَكْيَف  ˝ َي�شْ َر�ُشـــوُل اهلِل 
َنـــُع؟! َقاَل: َكاَن  ˝ َي�شْ َكاَن َر�ُشـــوُل اهلِل 
ُه الُيْمَنى  ـــَع َكفَّ اَلِة َو�شَ اإَِذا َجَل�ـــسَ يف ال�شَّ
اِبَعُه ُكلََّها  َعَلـــى َفِخِذِه الُيْمَنى َوَقَب�ـــسَ اأَ�شَ
َع  َبِعِه الَّتي َتِلـــى االإِْبَهاَم َوَو�شَ َواأَ�َشـــاَر باإِ�شْ
ـــُه الُي�ْشَرى َعَلـــى َفِخـــِذِه الُي�ْشَرى«، بل  َكفَّ
ـــى اإِن احتاج اإىل ت�شويـــة االأر�س الَّتي  حتَّ
ـــالة؛ فاإنَّه ال  ي�شجـــد عليها وهـــو يف ال�شَّ
حيحني«)5(  يزيد على واحـــدة، ففي »ال�شَّ
ي  ُجِل ُي�َشوِّ ˝ َقاَل يف الرَّ اأَنَّ َر�ُشـــوَل اهلِل 
اَب َحْيُث َي�ْشُجُد َقاَل: »اإِْن ُكْنَت َفاِعاًل  َ الرُّ

َفَواِحَدًة«.
)5( البخاري )1207(، وم�شلم )546(.

م�شلـــم«  »�شـــرح  يف  ـــووي  النَّ قـــاَل 
فـــق العلمـــاء على كراهة  )37/5(: »واتَّ
امل�شح؛ الأنَّه ينـــايف التَّوا�شع، والأنَّه ي�شغل 

امل�شلِّي«.
قـــدر  ابـــن ن�شـــر يف »تعظيـــم  روى 

الة« )138( عن جماهد: ﴿پ  ال�شَّ
پ پ پ﴾ ]\^[، قـــال: فمـــن 
كود واخل�شـــوع وغ�سُّ الب�شر  القنوت الرُّ
y، كان  وخف�س اجلناح مـــن رهبة اهلل 
حمن  اإذا قـــام اأحدهم ي�شلِّي يهـــاب الرَّ
اأن ي�شـــدَّ ب�شـــره اإىل �شـــيء اأو يلتفـــت اأو 
ث  يقلب احل�شى اأو يعبـــث ب�شيء اأو يحدِّ
نيـــا اإالَّ نا�شًيا ما دام  نف�شه من �شـــاأن الدُّ
˝ يف  بيُّ  ب النَّ يف �شالته«، مع ذلَك رغَّ

اإعظاًما  امَل�شـــح  َترِك 
ـــالِة،  ال�شَّ حُلرمـــِة 
فقـــاَل: »لأَْن مُي�ِضـــَك 
َعـــِن  َيـــَدُه  اأََحُدُكـــم 

ـــالِة َخـــرٌي لـــه ِمـــن ِمئِة  احَل�َضـــى يف ال�ضَّ
ناَقٍة ُكلُّها �ُضوُد احَلَدق، فاإْن َغلََب اأََحَدُكُم 

يطاُن َفْلَيْم�َضْح َم�ْضَحًة واِحَدًة«)6(. ال�ضَّ
ـــي يف �شالتـــه، فقـــد روى م�شلـــم  ومن اخل�شـــوع: طماأنينـــة اأع�شاء  امل�شلِّ
)771( َعـــْن َعِلـــيِّ بـــِن اأَِبـــي َطاِلـــٍب َعْن 
َذا َرَكَع َقاَل: »اللَُّهمَّ  ُه اإِ ˝ اأَنَّ َر�ُشـــوِل اهلِل 
َلَك َرَكْعُت َوبَك اآَمْنُت َوَلَك اأَ�ْضلَْمُت، َخ�َضَع 
ـــي َوَعْظِمـــي  َلـــَك �َضْمِعـــي َوَب�َضـــِري َوُمِّ

َوَع�َضِبي«.
قـــال ابـــن تيميـــة كمـــا يف »املجمـــوع« 
)555/22(: »فو�شف نف�شه باخل�شوع يف 

اكع �شاكن متوا�شع«. كوع؛ الأنَّ الرَّ حال الرُّ
َحه االألباينُّ يف   )6( رواه اأحمد )328/3، 384( و�شحَّ

حيحة« )3062(. ل�شلة ال�شَّ »ال�شِّ

واأقلُّ ما حت�شل به طماأنينة االأع�شاء 
ـــي عند كلِّ انتقال  اأن ي�شكن ج�شم امل�شلِّ
من حـــال اإىل حال؛ كمـــا روى ابن ماجه 
اعدي  ا�س بن �شهـــل ال�شَّ )863( عـــن عبَّ
قـــال: »اجتمـــع اأبـــو حميـــد واأبـــو اأ�شيـــد 
د ابن  اعـــدي و�شهـــل بن �شعـــد وحممَّ ال�شَّ
 ˝ م�شلمـــة؛ فذكروا �شـــالة ر�شول اهلل 
فقـــال اأبو حميـــد: اأنـــا اأعلمكـــم ب�شالة 
 ˝ اهلل  ر�شـــول  اإنَّ   ،˝ اهلل  ر�شـــول 
قام فكـــبَّ ورفع يديه، ثـــمَّ رفع حني كبَّ 
كوع، ثمَّ قام، فرفع يديه وا�شتوى حتَّى  للرُّ

رجع كلُّ عظم اإىل مو�شعه«.
قـــال ه�شام بن عـــروة: قـــال يل ابن 
بري وهو ي�شلِّي  املنكدر: »لو راأيت ابن الزُّ
�شجرة  غ�شـــن  لقلت 
اإنَّ  يـــح  الرِّ ي�شفقهـــا 
ههنا  ليقـــع  املنجنيق 

وههنا ما يبايل«)7(.
وقـــال جماهـــد: »كان عبـــداهلل ابن 
الة كاأنَّه عوٌد وكان  بري اإذا قام يف ال�شَّ الزُّ

الة«)8(. يقال: ذاك من اخل�شوع يف ال�شَّ
ـــري« )404/5( عـــن اأَبـــي  ويف »ال�شِّ
وِر  اِر َمْن�شُ االأَْحَو�ـــسِ َقاَل: »َقاَلْت بْنٌت جِلَ
ابـــِن املُْعَتِمِر: َيا اأََبـــُة! اأَْيـــَن اخَل�َشَبُة الَّتي 
ـــوٍر َقاِئَمًة؟ َقاَل: َيا  َكاَنـــْت يف �َشطِح َمْن�شُ

وٌر، َكاَن َيُقوُم اللَّْيَل«. ُة! َذاَك َمْن�شُ ُبَنيَّ
: »َراأَْيت  ا�ـــسٍ وقـــال اأَُبـــو َبْكـــٍر بـــُن َعيَّ
َيَته  اَلِة، َعَقَد حِلْ وًرا اإَِذا َقاَم يف ال�شَّ َمْن�شُ

ْدِرِه«. يف �شَ
  

هد« الأحمد بن حنبل )�س187( )7( »الزُّ
)8( »ال�شنن الكبي« للبيهقي )280/2(

ب
دا

وآ
ة 

كي
تز

ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 36

طماأنينة  بــه  حت�ضل  مــا  واأقــــلُّ 
الأع�ضاء اأن ي�ضكن ج�ضم امل�ضلِّي 
عند كلِّ انتقال من حال اإىل حال
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واخل�ضوع الباطني: يتمثَّل يف:
ـــي قلبـــه يف اأثنـــاء  ا�شتح�شـــار امل�شلِّ
ر مـــا يقراأ ويقـــول، وهذا  �شالتـــه؛ ليتدبَّ
اآذان �شامعيـــه  القـــراآَن زينـــًة يف  يزيـــُد 

ٍر. وُيعطي قارَئه خ�شيًة وُح�شَن تفكُّ
 :˝ فعن جابر قال: قال ر�شول اهلل 

»اإِنَّ ِمْن اأَْح�َضِن النَّا�ِس 
ْوًتا بالُقْراآِن الَِّذي  �ضَ
َيْقَراأُ  �َضِمْعُتُموُه  اإَِذا 
َيْخ�َضى  َحــ�ــِضــْبــُتــُمــوُه 

اهلَل«)9(.
ـــري قـــال:  وعـــن عبـــد اهلل بـــن ال�ّشخِّ
˝ ي�ضلِّي ويف �ضدره  »راأيت ر�ضول اهلل 

.)10(»˝ َحى من البكاء  اأزيز كاأزيز الرَّ
ـــا يدلُّ علـــى اخُل�شوع يف اأثناِء   وممَّ
ـــع َمعـــاين االآيـــاِت والتَّفاعُل  الِقـــراءِة تتبُّ
مَعهـــا؛ فعـــن حذيفـــة قـــال:  »�ضلَّيت مع 
البقـــرة  فافتتـــح  ليلـــة  ذات   ˝ النَّبـــيِّ 
فقلت يركـــع عند املائة، ثمَّ م�ضى فقلت 
ــي بها يف ركعة، فم�ضى فقلت يركع  ي�ضلِـّ
بهـــا، ثمَّ افتتح النِّ�ضاء فقراأها، ثمَّ افتتح 
اآل عمـــران فقراأهـــا، يقراأ مرت�ضـــاًل؛ اإذا 
ـــح، واإذا مـــرَّ  مـــرَّ باآيـــة فيهـــا ت�ضبيـــح �ضبَّ
ذ...«  ذ تعـــوَّ ب�ضـــوؤال �ضـــاأل، واإذا مـــرَّ بتعوُّ

احلديث)11(.
الِح َعجائُب   ويف �شريِة �شلِفنا ال�شَّ
حاالِت اخُل�شوع، منه ما ذكَر يف »جمموع 
الفتـــاوى« )605/22(: »قـــال �شعـــد بن 
˙: يف ثالث خ�شال، لو كنت  معـــاذ 
يف �شائر اأحوايل اأكون فيهنَّ كنت اأنا اأنا؛ 

َحه االألباين. )9( رَواه ابن ماجه )1339( و�شحَّ
. َحه االألباينُّ )10( رواه اأبو داود )904( و�شحَّ

)11( »�شحيح م�شلم« )772(.

ث نف�شي بغري  الة ال اأحدِّ اإذا كنت يف ال�شَّ
 ˝ مـــا اأنا فيه؛ واإذا �شمعـــت من ر�شول 
، واإذا  حديًثا ال يقع يف قلبي ريٌب اأنَّه احلقُّ
ث نف�شي بغري ما  كنت يف جنـــازة مل اأحدِّ

تقول، ويقال لها.
ـــي يف  وكان م�شلمـــة بـــن ب�شـــار ي�شلِّ
فانهـــدم  امل�شجـــد، 
وقـــام  منـــه  طائفـــة 
يف  وهـــو  ا�ـــس،  النَّ

الة مل ي�شعر. ال�شَّ
 ˙ بـــري  وكان عبـــد اهلل بـــن الزُّ
ي�شجد، فاأتـــى املنجنيق فاأخذ طائفة من 

الة ال يرفع راأ�شه. ثوبه وهو يف ال�شَّ
ث  وقالوا لعامر بن عبد القي�س: اأحتدِّ
الة؟ فقال: اأو �شيء  نف�شك ب�شيء يف ال�شَّ
ث به نف�شي؟  الة اأحدِّ اأحبُّ اإيلَّ مـــن ال�شَّ
الة،  ث اأنف�شنـــا يف ال�شَّ ـــا لنحدِّ قالوا: اإنَّ
ة واحلور ونحو ذلك؟ فقالوا:  فقال : اأباجلنَّ
ال! ولكن باأهلينا واأموالنا، فقال: الأن تختلف 

اأحّب  فــــيَّ  االأ�شنـــة 
، واأمثـــال هـــذا  اإيلَّ

د«. متعدِّ
وقـــال رجل من 

ـــى اأبا عبد اهلل: بتنـــا ذات ليلة  قي�س ُيكنَّ
عند احل�شن فقام مـــن اللَّيل ف�شلَّى فلم 

حر: ﴿ڤ  د هذه االآية حتَّى ال�شَّ يزل يردِّ
ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ﴾ ]النحل: 18[، 
ـــا اأ�شبح قلنا: يـــا اأبا �شعيـــد! مل تكد  فلمَّ
جتـــاوز هذه االآية �شائر اللَّيـــل، قال: اأرى 
ه اإالَّ  فيهـــا معتًبا، ما اأرفع طرًفـــا وال اأردُّ
وقد وقـــع على نعمة ومـــا ال ُيعلم من نعم 

اهلل اأكرث«)12(. 
)12( »التِّذكار« للقرطبي )�س125(.

وكان هارون بن رباب االأ�شيدي يقوم 
د هذه االآية  ـــا ردَّ د فرمبَّ من اللَّيـــل للتَّهجُّ

حتَّى ُي�شبح: ﴿يث حج مج جح مح  حخ 
مخ جس حس خس مس حص مص جض حض 
خض﴾ ]\b[ ويبكي حتَّى ُي�شبح«.

وعـــان مـــن اخل�شـــوع  وهـــذان النَّ  
لُف َيجَمعون  متالزمان، ولذلـــَك كاَن ال�شَّ
اهِر والباطِن كما َيجَمعون  بني �شاَلح الظَّ
بني الِعلـــم والعمل، رَوى ابـــن �شمعون يف 
»اأماليـــه« )345( اأنَّ اأحمـــد بـــن حنبـــل 
قال: »ما راأيت رجـــاًل مثل وكيع يف العلم 
واحلفـــظ واحللـــم واالأبـــواب مـــع خ�شوع 

وورع«.
وكاُنوا يَرون اأنَّ الُق�شوَر عن حَتقيِق 
الباطِن؛  َف�شاِد  َدليُل  اهريِّ  الظَّ اخُل�شوع 
روى عبد الرزاق )3309( وابن اأبي �شيبة 
)190/2(: »راأى �شعيد بن امل�شيِّب رجاًل 
لو  الة! فقال:  ال�شَّ بلحيته يف  يعبث  وهو 
خ�شع قلب هذا خل�شعت جوارحه«، لذلك 
كــانــوا يــخــافــون من 
ــوع  ــش ــع اخلــ� تــ�ــشــنُّ
والقلب  ــاهــري  الــظَّ
الأنَّ  احل�شور؛  بعيد 
املُخالفَة بيَنهما نوُع ِنفاٍق، روى اأحمد يف 
رداء،  الدَّ اأبــي  عن  )�س142(  هد«  »الزُّ
فاق،  قال: »ا�شتعيذوا باهلل من خ�شوع النِّ
فاق؟ قال: اأن ُيرى  قيل له: وما خ�شوع النِّ

اجل�شد خا�شًعا والقلُب لي�س بخا�شع«.
الكني«  ونقل ابن القيِّم يف »مدارج ال�شَّ
)521/1(: »قـــال الف�شيـــل بن عيا�س: 
جل مـــن اخل�شوع  كان يكـــره اأن يـــرى الرَّ
ا يف قلبه«، وفيه: »وراأى بع�شهم  اأكرث ممَّ
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الُق�ضوَر  اأنَّ  ـــــــَرون  ي ـــــوا  وكـــــاُن
عـــــــــن حَتـــــــقـــــــيـــــــِق اخُلــــــ�ــــــضــــــوع 
الباطِن َف�ضاِد  َدلــيــُل  ــاهــريِّ  الــظَّ

راأى �ضعيد بن امل�ضيِّب رجاًل وهو 
الة! فقال: لو  يعبث بلحيته يف ال�ضَّ
خ�ضع قلب هذا خل�ضعت جوارحه
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رجـــاًل خا�شع املنكبني والبـــدن، فقال: يا 
فالن! اخل�شوع ههنـــا واأ�شار اإىل �شدره، 

ال ههنا واأ�شار اإىل منكبيه«.

  11 املجمـــوع« 11 أسباب الخشوع« يف  تيميـــة  ابـــن  قـــال 
ـــذي يِعـــني علـــى ذلك  )605/22(: »والَّ

اغل. ة املقت�شي، و�شعف ال�شَّ �شيئان: قوَّ
ل: فاجتهاد العبد يف اأن يعقل  ا االأوَّ اأمَّ
كر  ما يقوله ويفعله، ويتدبَّر القراءة والذِّ
عاء، وي�شتح�شر اأنَّه مناٍج هلل تعاىل،  والدُّ
ـــي اإذا كان قائًما  ـــه يراه، فـــاإنَّ امل�شلِّ كاأنَّ
ه، واالإح�شان اأن تعبد اهلل  ا يناجي ربَّ فاإنَّ
ـــك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنَّه يراك،  كاأنَّ
الة كان  ثـــمَّ كلَّما ذاق العبد حـــالوة ال�شَّ
اجنذابـــه اإليها اأوكد، وهذا يكون بح�شب 

ة االإميان«. قوَّ
فقـــوة املقت�ضـــي يف الإتيـــان باأ�ضياء؛ 

منها:
معـــاين  ـــع  وتتبُّ القـــراآن  ـــر  تدبُّ  

الأذكار:
ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 
َفهـــم بالِعلم  ﴾ ]\m[، فو�شَ ڈ ڈ 
ا يدلُّ على  اًل ثـــمَّ باخُل�شوع اآخـــًرا؛ ممَّ اأوَّ
اأنَّ ُخ�شوَعهم كاَن َنتيجًة لِعلِمهم مَبعاين 

الكتاب الَكرمي.
مة »تف�شري  قال حممود �شاكر يف مقدِّ
بي« )10/1(: »قال الطبي: »اإينِّ  الطَّ

ن قراأ القراآَن ومل يعلم تاأويَله  الأعجب ممَّ
كيَف َيلتذُّ بِقراءِته؟!«.

 ِذكـــُر املـــوِت عند كلِّ �ضـــالٍة؛ لقوِل 
اَلِتَك؛  ˝: »اْذُكِر املَْوَت يف �ضَ َر�شوِل اهلل 
اَلِتـــِه  ُجـــَل اإَِذا َذَكـــَر املَـــْوَت يف �ضَ َفـــاإِنَّ الرَّ
اَلَة  لِّ �ضَ اَلَتُه، َو�ضَ ـــِريٌّ اأَْن ُيْح�ِضـــَن �ضَ حَلَ
َها،  اَلًة َغرْيَ َرُجـــٍل َل َيُظنُّ اأَنَُّه ُي�َضلِّـــي �ضَ

اَك َوُكلَّ اأَْمٍر ُيْعَتَذُر ِمْنُه«)13(. َواإِيَّ

ذ باهلل   الّتفل عن الي�ضار مع التَّعوُّ
يطاِن: من ال�ضَّ

يطـــاُن االإن�شـــاَن لَي�شرَفه  ياأتـــي ال�شَّ
ا حاَل بيَنه وبنَي  عـــن �شالِته حتَّى اإنَّه رمبَّ
ِقراءِته فاَل َيقـــدُر امل�شلِّي على الِقراءِة، 
ولعلَّه اأ�شدُّ �شيٍء علـــى ُخ�شوع امَلرِء، فاإَذا 
يطان  ذ باهلل من ال�شَّ اأح�سَّ بذلَك َفْليتعـــوَّ

الرجيم وْلَيتفل عن َي�شاِره.
وَدليُلـــه مـــا رواه م�شلـــم )2203(: 
بيَّ  اأنَّ عثمـــان بـــن اأبـــي العا�س اأتـــى النَّ
يطان  ˝ فقال: يا ر�شـــول اهلل! اإنَّ ال�شَّ
قـــد حـــال بيني وبـــني �شالتـــي وقراءتي 
 :˝ ؟! فقال ر�شـــول اهلل  يلب�شهـــا علـــيَّ
»َذاَك �َضْيَطـــاٌن، ُيَقـــاُل َلـــُه ِخْنـــَزٌب، َفـــاإَِذا 
ْذ باهلِل ِمْنـــُه َواْتُفْل َعلَى  اأَْح�َض�ْضَتـــُه َفَتَعـــوَّ
َذِلـــَك  َفَفَعْلـــُت  َفَقـــاَل:  َثاَلًثـــا،  َي�َضـــاِرَك 

ـــي«. َفاأَْذَهَبـــُه اهلُل َعنِّ

م�شلـــم«  »�شـــرح  يف  ـــوويُّ  النَّ قـــال 
اأي  يلب�شهـــا  »ومعنـــى   :)190/14(
له  كني فيهـــا، وهو بفتح اأوَّ يخلطهـــا وُي�شكِّ
وك�شر ثالثـــه، ومعنى »حال بيني وبينها«؛ 
حيحة«  ل�شلة ال�شَّ يُخ االألباين يف »ال�شِّ َنه ال�شَّ )13( ح�شَّ
»م�شند  يف  يلمي  الدَّ اأخرجه  وقاَل:   ،)408/3(

الفردو�س« )1 /1 /51 ـ خمت�شره(. 

تهـــا والفراغ  اأي نكـــدين فيهـــا ومنعني لذَّ
للخ�شوع فيها«.

وقـــاَل مالَّ علـــي القـــاري يف »مرقاة 
خول يف  املفاتيـــح«: »اأي مينعنـــي مـــن الدُّ

روع يف القراءة«. الة اأو من ال�شُّ ال�شَّ

  

اغل : ا �ضعُف ال�ضَّ واأمَّ
ـــب كلِّ ما من �شاأِنـــه اأن َي�شغَل  فبتجنُّ
ـــر فيمـــا هـــو فيـــه من  الَقلـــَب عـــن التَّفكُّ
االإقبـــاِل على اهلل؛ روى اأبـــو داود واأحمد 
˝: »َل  )16637( ب�شنـــد �شحيح قال 
َيْنَبِغـــي اأَْن َيُكـــوَن يف الَبْيـــِت �َضـــْيٌء ُي�ْضِغُل 
˝ يوَم دخَل  املُ�َضلِّي«، قاَلـــه َر�شوُل اهلل 
الَكعبـــَة فـــراأَى َقـــريَن كب�ـــسٍ فيهـــا فاأَمَر 

بتغطيِتهما حتَّى اَل َي�شغاَل املُ�شلِّي.
ـــوكاين يف »نيـــل االأوطـــار«  قـــال ال�شَّ
)173/2(: »واحَلديُث يدلُّ على كراهة 
ـــا ي�شتقبله  تزيني املحاريـــب وغريها ممَّ
ا  امل�شلِّي بنق�س اأو ت�شوير اأو غريهما ممَّ

وم�شلـــم يلهي«.  )373( البخـــاري  وروى 
 ˝ بـــيَّ  )556( ومالـــك )220( اأنَّ النَّ
يف خمي�شة لها اأعالم فنظر اإىل اأعالمها 
»اْذَهُبـــوا  قـــال:  ان�شـــرف  ـــا  فلمَّ نظـــرًة 
ِبي َجْهٍم َواْئُتويِن  ىَل اأَ بَخِمي�َضِتي َهـــِذِه اإِ
َهـــا اأَْلَهْتِني اآِنًفا  ـــِة اأَِبـــي َجْهٍم َفاإِنَّ باأَْنِبَجاِنيَّ
اَلِتـــي« )ويف رواية: »َفاإِينِّ َنَظْرُت  َعْن �ضَ

اَلِة َفَكاَد َيْفِتُنني«. اإِىَل َعلَِمَها يف ال�ضَّ
ال يف »�شـــرح البخاري«  قاَل ابـــن بطَّ
ا ردَّ ر�شول اهلل اخلمي�شة  )36/2(: »اإنَّ
اإىل اأبـــي جهم؛ الأنَّها كانـــت �شبب غفلته 

و�شغله عن ذكر اهلل«.

ب
دا

وآ
ة 

كي
تز

ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 38



39ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م 39ال�ضنة الرابعة  ـ العدد الع�ضرون: جمادى الأوىل/جمادى الآخرة 1431هـ املوافق لـ ماي /جوان 2010م

وروى البخـــاري )374( عـــن اأن�ـــس: 
كان قرام لعائ�شة �شرت به جانب بيتها، 
ـــا ِقَراَمِك  ˝: »اأَِميِطي َعنَّ بيُّ  فقـــال النَّ
َهـــَذا؛ َفاإِنَُّه َل َتـــَزاُل َت�َضاِويُرُه َتْعِر�ُس يف 

اَلِتي«. �ضَ
ا ـ )180/9(:  ـــال ـ اأي�شً قاَل ابن بطَّ
»فيه من الفقه: اأنَّه ينبغي التزام اخل�شوع 
�س  وتفريغ البال هلل تعـــاىل، وترك التَّعرُّ
لكلِّ مـــا ي�شغل امل�شلِّي عـــن اخل�شوع، اأال 
ه علـــى هذا املعنى  تـــرى اأنَّ ر�شول اهلل نبَّ
بقولـــه: »َفاإِنَُّه َل َتـــَزاُل َت�َضاِويره َتْعِر�ُس 

اَلِتي«. ِل يف �ضَ

الِة يف َو�ضٍع ي�ضوِّ�س الفكر:  ترُك ال�ضَّ
بيِّ  ة النَّ ؛ فقد كاَن ِمن �شنَّ ة احلرِّ ـ ك�شدَّ

. ة احلرِّ الِة يف �شدَّ ˝ االإبراُد بال�شَّ
عام وعند  ـــرِة الطَّ ـــالِة بَح�شْ ـ وكال�شَّ
ُمدافعِة االأخبثني الَبـــول اأو الغائط: روى 
Æ َقاَلِت:  م�شلم )560( عن َعاِئ�َشَة 
˝ َيُقـــوُل: »َل  اإِينِّ �َشِمْعـــُت َر�ُشـــوَل اهلل 
َعاِم َوَل َوُهَو ُيَداِفُعُه  َرِة الطَّ ـــاَلَة بَح�ضْ �ضَ
الأَْخَبَثـــاِن«، قـــاَل القرطبـــيُّ يف »املفهم« 
)96/5(: »ال ت�شوي�س اأعظم من ت�شوي�س 
عام، واإىل االبتداء  اجلائع يف ح�شرة الطَّ
افعيُّ  الة ذهـــب ال�شَّ عـــام علـــى ال�شَّ بالطَّ
وابن حبيب من اأ�شحابنا والثَّوري واأحمد 
اهر، وُروي ذلك عن  واإ�شحاق واأهـــل الظَّ

رداء«. عمر وابن عمر واأبي الدَّ
ـــني بالِقراءِة  ـ وكجهـــر بع�ـــس امل�شلِّ

على بع�س:
 ˝ ـــيِّ اأَنَّ َر�ُشـــوَل اهلِل  َعـــن الَبَيا�شِ
لُّوَن َوَقْد َعَلْت  ا�ِس َوُهْم ُي�شَ َخَرَج َعَلـــى النَّ
َواُتُهْم بالِقـــَراَءِة َفَقاَل: »اإِنَّ الـُم�َضلَِّي  اأَ�شْ

ـــُه َفْلَيْنُظْر مَبـــا ُيَناِجيِه بِه َول  ُيَناِجـــي َربَّ
ُكْم َعلَى َبْع�ٍس بالُقراآِن«)14(. َيْجَهْر َبع�ضُ

قـــال ابن عبـــد الـــبِّ يف »اال�شتذكار« 
)435/1(: »ويف معنـــاه اأنَّه ال يحبُّ لكلِّ 
م�شلٍّ يق�شي فر�شه واإىل جنبه من يعمل 
مثل عمله اأن يفرط يف اجلهر؛ لئالَّ يخلط 
ل اإىل جنب  عليـــه كما ال يحبُّ ذلـــك ملتنفِّ
ل مثله، واإذا كان هذا هكذا؛ فحرام  متنفِّ
ثـــوا يف امل�شجد مبا  ا�س اأن يتحدَّ علـــى النَّ
ي�شغـــل امل�شلِّي عن �شالتـــه ويخلط عليه 
قراءتـــه، وواجب الزم علـــى كلِّ من يطاع 
اأن ينهـــى عن ذلك؛ الأنَّ ذلك اإذا مل يجز 
ـــي التَّايل للقـــراآن؛ فاأين احلديث  للم�شلِّ
ا  ا�س من ذلك«، وِمثُله ـ اأي�شً باأحاديث النَّ

ـ يف ِقراءِة امَلاأموم َخلَف االإمام.
حيحة«  ل�شلة ال�شَّ يُخ االألباين يف »ال�شِّ َنه ال�شَّ )14( ح�شَّ
»م�شند  يف  يلمي  الدَّ اأخرجه  وقاَل:   ،)408/3(

الفردو�س« )1 /1 /51 ـ خمت�شره(.

ب
دا

وآ
ة 

كي
تز
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ثني: عن ابن  ـــالة خلـــف املتحدِّ ـ ال�شَّ
˝ قـــال: »َل ُت�َضلُّوا  بيَّ  ا�ـــس: اأنَّ النَّ عبَّ

ِث«)15(. ـــنن« َخْلَف النَّاِئِم َوَل املَُتَحدِّ ابـــيُّ يف »معـــامل ال�شُّ قـــاَل اخلطَّ
اإىل  ـــالة  ال�شَّ ـــا  »واأمَّ  :)186/1(
افعيُّ واأحمد،  ثني فقـــد كرهها ال�شَّ املتحدِّ
وذلك من اأجل اأنَّ كالمهم ي�شغل امل�شلِّي 
عـــن �شالتـــه، وكان ابـــن عمـــر ال ي�شلِّي 
خلف رجل يتكلَّـــم اإالَّ يوم اجلمعة«، وقاَل 
ابن رجب يف »فتـــح الباري« )692/2(: 
ث ي�شغل  »وعلَّل اأحمد الكراهة باأنَّ املتحدِّ
هَي العينيُّ يف  امل�شلِّي اإليه«، وبه علَّـــَل النَّ

»�شرح �شنن اأبي داود« )254/3(.

  

َحه االألباينُّ يف »اأ�شل  )15( رواه مالك )264( و�شحَّ
.)370/1( »˝ بيِّ  �شفة �شالة النَّ
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]\^[، وقوُلـــه تعـــاىل:  ۈ﴾  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   ﴿
ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
ی ی جئ حئ﴾ ]\_[، وقوُلـــه تعاىل: 

چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ﴿ڤ 
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ﴾ ]\^[.

ه اأحـــد املوِبقاِت  با وعدَّ ˝ باجتنـــاب الرِّ بيُّ  وقـــد اأمـــر النَّ
نيا واالآخـــرة، كما »َلَعَن  تـــي ُتْهِلُك �شاحَبهـــا يف الدُّ بـــع)2( الَّ ال�شَّ
َبـــا َوُموِكَلـــُه َوَكاِتَبـــُه َو�َشاِهَدْيِه، َوَقاَل:  ˝ اآِكَل الرِّ ر�شـــول اهلل 

ُهْم �َضَواٌء«)3(.

  

ول فـــرَق فــــي التَّحـــرمي فــــي �ضريعـــة الإ�ضـــالم فــــي 
يـــادة الـم�ضروطـــة فــــي عقد القر�ـــس ِمْن  حْجـــِم الزِّ

حيث كرُتها وقلَُّتها
  

يادة  هذا؛ وال فرَق يف التَّحرمي يف �شريعة االإ�شالم يف حْجِم الزِّ
امل�شروطـــة يف عقد القر�س ِمْن حيـــث كرثُتها وقلَُّتها، وال فرَق بني 
ا�س يف التَّحرمي �شواء  فة، وي�شتوي النَّ يـــادة يف القدر اأو يف ال�شِّ الزِّ
ـــدت ديانُتهـــم ودياُرهـــم اأو اختلفـــت، فهوـ  اإذْنـ  حتـــرمٌي كّليٌّ  احتَّ

�شامٌل لكلِّ اأنواعه.
 .˙ )2( اأخرجه البخاري )2766(، وم�شلم )89(، من حديث اأبي هريرة 

.¨ )3( اأخرجه م�شلم )1598(، من حديث جابر بن عبد اهلل 

اأ. د. حممد علي فركو�س
اأ�شتاذ بكلية العلوم االإ�شالمية بجامعة اجلزائر

ية
ع
شر

ى 
او

فت
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 يف حكم الخدمات الـمصرفية
مقابل االقرتاض

ـوؤال: ال�ضُّ
هـــل يجـــوز ملقرِت�ـــسٍ مـــن بنـــك اأن يعتـــرَب مـــا يدفعه من 
َد ر�ضوٍم وتكاليَف ت�ضتلزم  ن�ضبـــة �ضئيلة مقابَل القر�س مـــرَّ

هذه املعاملُة وجوَدها؟

الـواب:

ـــوؤال ينـــدرج يف �شـــورة »اأَْنِظـــْريِن اأَِزْدَك«، وهي  م�شمـــوُن ال�شُّ
يون الَّتي اتَّفق العلماء على حترميها، وهي  اإحـــدى �شورَتْي ربا الدُّ

معدودٌة من الكبائر.

با، وعلى  :: »اأجمع امل�شلمون علـــى حترمي الرِّ وويُّ  قـــال النَّ
رائع،  ًمـــا يف جميـــع ال�شَّ ـــه كان حمرَّ ـــه مـــن الكبائـــر، وقيـــل: اإنَّ اأنَّ
ـــن حكاه املاوردي«)1(، وم�شتنـــُد االإجماع اآياٌت كثريٌة نهى اهلُل  وممَّ
د الَّذين ال  با واأََمـــَرُه بالتَّقوى، وهدَّ تعـــاىل فيها املوؤمَن عن اأكل الرِّ

ي�شتجيبون لنهيـــه باملحاربة والوعيد، منها: قوُله تعاىل: ﴿ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

)1( »املجموع« للنووي: )391/9(.
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ـــِة املاأخوذِة ِمْن  يادُة علـــى القرو�س اال�شتهالكيَّ فـــاإذا ورَدِت الزِّ
ِة فهي من  خ�شيَّ ِة اأو ملاآرِبـــه ال�شَّ �ِس حلاجِته املعي�شيَّ ِقَبـــِل امل�شتقِرِ

م. با املحرَّ الرِّ
ـــِة فلي�شْتـ   يـــادُة امل�شَرَطـــُة على القرو�ـــسِ االإنتاجيَّ ـــا الزِّ واأمَّ
ا هي فائدُة عدٍل مباحٌة، معلِِّلنَي  م، واإنَّ با املحرَّ عندهم ـ من الرِّ
ذلك باأنَّ امل�شَتْقِر�َس املُْنِتَج ي�شتخدم اأمواَل املُْقِر�ِس يف م�شاريِعه 
ِة، فِمَن االإن�شاِف والعدِل ا�شتفادُة  ِة واالإنائيَّ ـــِة والتِّجاريَّ العمرانيَّ

م. با املحرَّ ا عمل به امل�شتْقِر�ُس، ولي�س من الرِّ املُْقِر�ِس ممَّ

  

بهتني وف�شاُد  م معلَّاًل بالتَّفريق يف ال�شُّ وال يخفى �شعُف ما تقدَّ
ِة واالإجماَع املنعِقَد على  رعيَّ اعتباره؛ ملقابلته عموَم النُّ�شو�ِس ال�شَّ

حترميه من غري تفريٍق كما �شبق بياُنه.
ا�ِس بالباطل مهما  رَع اعتبه ظلًما ِمْن اأكِل اأمواِل النَّ والأنَّ ال�شَّ

اختلفت �شفُته ومقداُره.
ويـــدلُّ عليـــه عمـــوُم قولـــه تعـــاىل: ﴿ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
وقوُلـــه   ،]279  :^[ ې﴾  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

: ﴿ۓ ۓ  تعـــاىلـ  يف �شاأن اليهودـ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 
ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ﴾ 
˝ فيما يرويه  ]\`[، ولقوِله 

ْمُت  ـــه: »َيـــا ِعَبـــاِدي! اإِينِّ َحرَّ عن ربِّ
ْلـــَم َعلَـــى َنْف�ِضـــي َوَجَعْلُتـــُه َبْيَنُكْم  الظُّ
ًما َفـــاَل َتَظامَلُـــوا«)6(، وا�شراُط  رَّ حُمَ
يـــادِة مهما قلَّـــْت ُينـــايف مو�شوَع  الزِّ

عْقِد القر�س الَّذي هو االإرفاُق والقربة.

  

اجمة عن االقرا�س با�شم  ـــة النَّ هذا؛ وت�شميُة الفائدِة الّربويَّ
ـــٍة مقابَل  ـــٍة اأو خدماٍت م�شرفيَّ ر�شـــوٍم مفرو�شـــٍة اأو تكاليَف بنكيَّ
االقرا�ـــس فـــال تغريِّ مـــن اأ�شـــل املعاملـــة الّربويَّة يف �شـــيء؛ الأن 

.˙ )6( جزء من حديث: اأخرجه م�شلم  )2577(، واأحمد )8/ 85(، من حديث اأبي ذر 

:: قال ابن قدامة 
»وكلُّ قْر�ـــسٍ �َشَرَط فيه اأن يزيَده فهو حراٌم بغري خالٍف، قال 
ابـــن املنذر: »اأجمُعوا علـــى اأنَّ املُ�ْشِلَف اإذا �َشَرَط علـــى املُ�ْشَت�ْشِلِف 
يادِة على ذلك رًبا«،  ْخَذ الزِّ ًة فاأَ�ْشَلَف على ذلك: اأنَّ اأَ زيادًة اأو هديَّ
ا�ٍس وابِن م�شعـــوٍد اأنَّهم َنَهْوا  وقـــد ُرِوَي عـــن اأَُبيِّ بن كعٍب وابـــِن عبَّ
عـــن قر�ٍس جرَّ منفعـــًة، والأنَّه عقُد اإرفاٍق وقربـــٍة؛ فاإذا �َشَرَط فيه 
يادة يف القدر اأو  يـــادَة اأخرجه عن مو�شوعه، وال فرَق بـــني الزِّ الزِّ

فة«)4(. يف ال�شِّ
:: ووي  وقال النَّ

جـــُل واملـــراأُة والعبـــُد واملكاتُب  بـــا الرَّ »ي�شتـــوي يف حتـــرمي الرِّ
باالإجماع، وال فرَق يف حترميه بني دار االإ�شالم ودار احلرب، فما 
كان حراًما يف دار االإ�شالم كان حراًما يف دار احلرب، �شواء جرى 
، �شواء دخلها امل�شلم باأماٍن اأم بغريه،  بني م�شلَمنْيِ اأو م�شلٍم وحرِبيٍّ

هذا مذهبنا، وبه قال مالٌك واأحمُد واأبو يو�شَف واجلمهوُر«)5(.
  

َة الَّتي اأ�شلَّت بها النَّ�شارى الَّذين  َعاَيَة اليهوديَّ واملعلوُم اأنَّ الدِّ
با مـــن �شبهتني  مـــون الرِّ كانـــوا يحرِّ
فهما بع�ـــسُ بني جلدتنـــا ووقعوا  تلقَّ

فيهما وهما:
بـــا  الرِّ بـــني  التَّفريـــُق  الأوىل: 
ُم ـ عندهم  با املحـــرَّ والفائـــدِة، فالرِّ
يـــادُة فاح�شًة على  ـ هو مـــا كانت الزِّ

اأ�شمال املقَر�س. الرَّ
يادُة  ا الفائدُة اجلائزُة؛ فهي الزِّ واأمَّ

ِل الفائدِة اأو  املعتِدَلـــُة الَّتي َجَرْت ت�شميُتهـــا يف عرف البنوك مبعـــدَّ
ة اأو �شعر الفائدة. �شبة املئويَّ النِّ

ة واأناطـــوا التَّحرمَي  وبهـــذا التَّفريـــِق اأجـــازوا الفائـــدَة الّربويَّ
بالكرثة دون القلَِّة املعتِدَلِة واعتبوها فائدًة جائزًة.

ِة،  ـــِة واال�شتهالكيَّ الثَّانيـــة: التَّفريـــُق بني القرو�ـــسِ االإنتاجيَّ

)4( »املغني« البن قدامة: )354/4(.
)5( »املجموع« للنووي: )391/9(.

عـــن  النَّاجمـــة  ـــة  الّربويَّ الفائـــدِة  وت�ضميـــُة 
اأو  مفرو�ضـــٍة  ر�ضـــوٍم  با�ضـــم  القرتا�ـــس 
ـــٍة مقابَل  ـــٍة اأو خدمـــاٍت م�ضرفيَّ تكاليـــَف بنكيَّ
املعاملـــة  اأ�ضـــل  فـــال تغـــريِّ مـــن  القرتا�ـــس 
ـــة مـــن �ضـــيء؛ لأن العـــربَة باحلقيقـــة  الّربويَّ
ى ل بالألفاِظ والتَّ�ضميِة، فكلُّ اإقرا�ٍس  وامل�ضمَّ
مـــًة ـــًة حمرَّ نظـــرَي فائـــدٍة ُيَعـــدُّ معاملـــًة ربويَّ
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ـــى ال باالألفاِظ والتَّ�شميِة، فـــكلُّ اإقرا�ٍس  العـــبَة باحلقيقة وامل�شمَّ
مًة، ال يـــزول اإثُم حترمِيه اإالَّ  ًة حمرَّ نظرَي فائـــدٍة ُيَعدُّ معاملًة ربويَّ
وابـــِط، فاإنَّ االإثَم  ـــٌة م�شتْجِمَعُة ال�شَّ اإذا اقرنـــت بها �شرورٌة مِلحَّ

يرتفع ِمْن جاِنِب امل�شَطرِّ فقط، وهو مروٌك لدينه يف تقديرها.

ة ال يجوز  واإذا كان حكـــُم املعاَملة مع البنـــوك بالقرو�س الّربويَّ
ِة  اخليَّ �شرًعـــا؛ فـــاإنَّ ِمْن اأعمـــاِل البنوِك االأخـــرى كال�ّشفتجـــاِت الدَّ
يـــكاِت ونحـــِو ذلـــك من  وخطابـــاِت االعتمـــاِد و�شـــرِف مبالـــِغ ال�شِّ
، ب�شرط  ًة للمحتاجـ  اهُر جواُزهـــاـ  وخا�شَّ مِة، فالظَّ اخلدمـــاِت املقدَّ
ة؛ لئالَّ تزيَد عن  �شبة املئويَّ حتديِد قيمِة اخلدمِة ب�شعٍر معتِدٍل ال بالنِّ

اًل. مه امل�شرف من خدماٍت اأوَّ القيمة املطاِبَقِة حلقيقة ما يقدِّ

واأن ال ير�شـــىـ  ثانًيـــاـ  مبعامـــالِت البنـــوك الّربويَّة عن طريق 
عٍة بالبيع اأو  اأنـــواع االإقرا�س نظرَي فائدٍة م�شَرطٍة �شراحـــًة اأو مقنَّ

:˝ اال�شتثماِر، تفادًيا لال�شراك يف االإثم واملع�شية؛ لقوله 
»اإَِذا ُعِملَِت اخَلِطيَئُة يف الأَْر�ِس َكاَن َمْن �َضِهَدَها َفَكِرَهَهاـ  وقال 
َيَها َكاَن  ْنَكَرَهاـ  َكاَن َكَمْن َغـــاَب َعْنَها، َوَمْن َغاَب َعْنَها َفَر�ضِ مـــّرًة: اأَ

َكَمْن �َضِهَدَها«)7(.

˙، وح�ّشنه  )7( اأخرجه اأبو داود )4/ 515( من حديث العر�س بن عمرية الكندي 
االألباين يف »�شحيح اجلامع« )689(.
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 مفهوم السرت
من حجاب املرأة املسلمة

ـوؤال: ال�ضُّ
ر لإر�ضـــاد النَّا�س يف هـــذه الأيَّام:  يقـــول بع�س مـــن ت�ضـــدَّ
اإنَّ مفهـــوم احلجاب راجٌع اإىل الُعرف، واملق�ضود منه حتقيق 
ـــذي ي�ضتوعب  ـــرت، وعلى هـــذا؛ فاإنَّ اللبـــاب اأو الثَّوب الَّ ال�ضِّ
مان،  جميـــَع البدن لي�س نوذج احلجـــاب الواجب يف هذا الزَّ
حابة، ول�ضنا ُمْلَزمني باتِّباع اأعرافهم،  ا َفَر�ضه ُعرف ال�ضَّ واإنَّ
ا  ـــا اأو ف�ضتاًنا اأو غري ذلك مَّ وَرًة وقمي�ضً فلـــو َلِب�َضـــِت املراأة َتنُّ
ُيَعدُّ �ضاتًرا؛ فاإنَّها تكون مرتديًة للحجاب الَّذي اأوجبه اهلل.

ة هذا الكالم؟ حَّ فما مدى �ضِ

الـواب:

قـــد اعتمد �شاحب هـــذه املقالة يف تاأ�شي�ـــس مفهوم احلجاب 
.í حابة  ر املطلق ورَبطه بعرف ال�شَّ على ال�شَّ

اأ�شي�شيَّة ال تنته�س لال�شتدالل من جهتني: وهذه النَّظرة التَّ
ى من وراء فر�س  ـــر املتوخَّ رعيَّ لل�شَّ الأوىل: اأنَّ املفهـــوم ال�شَّ
زمة له  ـــروط الالَّ ـــر املقيَّد بجملٍة من ال�شُّ ا هو ال�شَّ احلجـــاب اإنَّ
ِفـــَي على لبا�س  ة حتى ُت�شْ نَّ م�شتوحـــاًة مـــن ن�شو�س الكتـــاب وال�شُّ

رعيَّة املطلوبَة. فَة ال�شَّ املراأة امل�شلمة ال�شِّ
ـــة الَّتي ينبغـــي مراعاُتها يف لبا�س  رعيَّ ـــروط ال�شَّ   فمـــن ال�شُّ

املراأة ما ياأتي:
ـ اأن ي�ضتوعَب اللِّبا�ُس جميَع ما هو عورة من بدنها فت�ضرُته 

عن الأجانب.
ـــه يحجـــب �شخ�شـــه اأو عينه عن  ـــي حجاًبـــا؛ الأنَّ ولذلـــك �ُشمِّ

االأجانب)8(.
ينة. ا حمارمها فال تك�شف املراأة لهم �شوى موا�شِع الزِّ واأمَّ

)8( »التعريفات الفقهية« للبكتي: )76(.
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واال�شتيعاُب ي�شَمل:
ي بـــه راأ�َشها وُعُنَقَهـــا واأُُذنيها و�شْدَرها  ـ اخلمـــاَر الَّذي تغطِّ
�َشـــْداًل واإرخاًء َوَليًّا؛ لقوله تعاىل: ﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ 

.]t: 31[

داَء اأو امِلْلحفَة وهو املُـــالءة الَّتي ت�شتمل بها  ـ اجللبـــاَب اأو الـــرِّ
َي بها جميَع  ها لتغطِّ املراأة فتلَب�ُشها فوَق ِخماِرها وِدرِعها اأو قمي�شِ
مـــا هو عورٌة من بدنها مـــن راأ�شها اإىل قدميها، ويـــدلُّ عليه قوله 

تعاىل: ﴿ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ڭ﴾ ]\}[.
رعيَّ لطول ثـــوب املراأة ُيَراعى  وتفريًعـــا عليه فاإنَّ املقدار ال�شَّ
فيه حـــاالن: حاُل ا�شتحبـــاٍب وهو يزيد على الكعبـــني بقدر �ِشٍب، 

وحاُل جواٍز بقدر ذراع)9(.
˝ حني  Æ اأنَّها قالت لر�شول اهلل  ويدلُّ عليه حديث اأمِّ �شلمة 
ا«، فقالت اأمُّ  ذكر االإزار: »فاملراأُة يا ر�شول اهلل؟!«، قال: »ُتْرِخي �ِضرْبً

�شلمة: »اإذن ينك�شف عنها؟!«، قال: »َفِذَراًعا َل تِزيُد َعلَْيِه«)10(.
ـــَف �ضيًئـــا  ـــا لئـــالًّ َي�ضِ ـ اأن يكـــوَن اللِّبا�ـــُس وا�ضًعـــا ف�ضفا�ضً

من بدنها.
ر املطلوب  ـــق ال�شَّ َم ال يحقِّ ـــَق املحجِّ يِّ ذلـــك الأنَّ اللِّبا�ـــس ال�شَّ
اظرين، وقد ورد  د تفا�شيل اجل�شم وُيـــبزه للنَّ �شرًعـــا، فهو ُيحـــدِّ
ـــق يف حديث اأ�شامـــَة بن زيد  يِّ رعـــيُّ عـــن اللِّبا�س ال�شَّ هـــيُّ ال�شَّ النَّ
ا  ˝ ُقبطيـــة كثيفًة كانت ممَّ ˙، قـــال: »ك�شـــاين ر�شول اهلل 
 :˝ اأَْهَدى له ِدحيُة الكلبـــي، فك�شوتها امراأتي، فقال ر�شول اهلل 
ـــَة؟« فقلـــت: »يـــا ر�شـــوَل اهلل! ك�شوُتها  »َمـــا َلـــَك َل َتْلَب�ـــُس الُقْبِطيَّ
َخاُف  َتَها ِغاَلَلـــًة)11(، َفاإِينِّ اأَ امراأتـــي«، فقال: »ُمْرَها َفْلَتْجَعـــْل حَتْ
َف َحْجَم ِعَظاِمَها«)12(، واملعلوم اأنَّ الثَّوب ولو كان كثيًفا فال  اأَْن َت�ضِ

)9( »فتح الباري البن حجر: )259/10(.
اأبو داود )4117(، والن�شائي )5339(، وابن ماجه )3580(، واأحمد  اأخرجه   )10(
Æ، واحلديث �شححه االألباين يف »ال�شل�شلة  )6/ 293(، من حديث اأم �شلمة 

ال�شحيحة«: )1/ 227(.
ا. ]»خمتار ال�شحاح« للرازي:  رع اأي�شً )11( الغاللة: �شعار يلب�س حتت الثَّوب وحتت الدِّ

.])479(
)12( اأخرجه اأحمد )205/5(، والبيهقي يف »ال�شنن الكبى«: )2/ 234(، من حديث 
˙. قال الهيثمي يف »جممع الزوائد« )5/ 240(: »فيه عبد  اأ�شامة بن زيد 
اهلل بن حممد بن عقيل وحديثه ح�شن وفيه �شعف وبقية رجاله ثقات«، وح�ّشنه 

االألباين يف »جلباب املراأة امل�شلمة« )131(.

ًقا. يِّ متنع كثافُته من و�شف حجم اجل�شد اأو اأع�شائه ما دام �شَ
ـــَف لـــوَن  ـــاٍف لئـــالَّ ي�ضِ ـ اأن يكـــوَن اللِّبا�ـــس كثيًفـــا غـــرَي �ضفَّ

َب�َضرِة الـمراأة.
˙ مرفوًعا:  هـــيُّ عنه يف حديث اأبي هريـــرة  فقـــد ورد النَّ
ْذَناِب  ـــاِر مَلْ اأََرُهَمـــا: َقْوٌم َمَعُهـــْم �ِضَيـــاٌط َكاأَ ْهـــِل النَّ ْنَفـــاِن ِمـــْن اأَ »�ضِ
ياَلٌت  ِرُبـــوَن ِبَهـــا النَّا�ـــَس، َوِن�َضاٌء َكا�ِضَيـــاٌت َعاِرَيـــاٌت ُمِ الَبَقـــِر َي�ضْ
َماِئـــاَلٌت ُروؤُو�ُضُهـــنَّ َكاأَ�ْضِنَمِة الُبْخِت املَاِئلَـــِة، َل َيْدُخْلَن اَلنََّة َوَل 

َيِجْدَن ِريَحَها َواإِنَّ ِريَحَها َلُيوَجُد ِمْن َم�ِضرَيِة َكَذا َوَكَذا«)13(.
قيق  ففـــي احلديث داللـــة ظاهرٌة على حترمي ُلْب�ـــسِ الثَّوب الرَّ

ُف لوَن بدن املراأة. الَّذي َي�ِشفُّ وَي�شِ
�شـــاَء( اللَّواتي َيْلَب�ْشَن من  :: »اأراد )النِّ قـــال ابن عبد البِّ 
ـــُف وال ي�شر، فهـــنَّ كا�شياٌت  يء اخلفيـــَف الَّذي ي�شِ يـــاب ال�شَّ الثِّ

باال�شم عارياٌت يف احلقيقة«)14(.
َر قولـــه: »َكا�ِضَيـــاٌت َعاِرَياٌت«  :: »وقـــد ُف�شِّ وقـــال ابن تيمية 
بـــاأن تكت�ِشَي ما ال ي�شرها، فهي كا�شية وهـــي يف احلقيقة عارية، 
ُف َب�َشَرَتهـــا، اأو الثَّوَب  ـــذي ي�شِ قيَق الَّ ـــوَب الرَّ مثـــَل َمْن تكت�شي الثَّ
َق الَّذي يبـــدي تقاطيَع َخْلِقها مثَل َعِجيَزِتها و�شاعِدها ونحو  يِّ ال�شَّ
ا ك�شوة املراأة ما ي�شرهـــا فال يبدي ج�شمها وال حجم  ذلـــك، واإنَّ

اأع�شائها لكونه كثيًفا وا�شًعا«)15(.
ـ واأن ل يكـــوَن لبا�ـــُس املـــراأة لبا�ـــَس �ضهـــرة �ضـــواء بالنَّفي�س 

اأو اخل�ضي�س.
ْلَب�َضُه اهلُل َيـــْوَم الِقَياَمِة  ˝: »َمـــْن َلِب�َس َثْوَب �ُضْهـــَرٍة اأَ لقولـــه 

ُب ِفيِه النَّاُر«)16(. َثْوًبا ِمْثلَُه، ُثمَّ َتلَهَّ
ُع  هرُة من الثِّياب، وهو املرفِّ :: »وُتْكَرُه ال�شُّ قـــال ابن تيمية 
لَف  �ـــسُ اخلارج عن العادة، فـــاإنَّ ال�شَّ اخلـــارج عن العادة واملتخفِّ
، ويف احلديث:  �ـــسَ ـــَع واملتخفِّ هرتـــني: املرفِّ كانـــوا يكرهـــون ال�شُّ
ٍة«)17(، وخياُر االأمور  ْلَب�َضُه اهلُل َثـــْوَب َمَذلَّ »َمـــْن َلِب�ـــَس َثْوَب �ُضْهَرٍة اأَ

اأو�شاطها«)18(.
.˙ )13( اأخرجه م�شلم )2128(، واأحمد )2/ 355(، من حديث اأبي هريرة 

)14( »التَّمهيد« البن عبد الب: )204/13(.
)15( »جمموع الفتاوى« البن تيمية: )146/22(.

 .¨ )16( اأخرجه اأبو داود )4029(، من حديث ابن عمر 
)17( اأخرجه اأبو داود )4030(، وابن ماجه )3606(، واأحمد )92/2(، واحلديث 

نه االألباين يف »جلباب املراأة امل�شلمة«: )213(.  ح�شَّ
)18( »جمموع الفتاوى« البن تيمية: )138/22(.
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اـ  األَّ يكوَن لبا�ُس املـــراأة زينًة َتْلِفُت  ـ ومـــن هـــذا القبيـــلـ  اأي�ضً
ِلُب النتباَه. الأنظاَر وَتْ

معِة،  اقة الالَّ �شـــواء يف هيئة لبا�شها اأو االألواِن الفاحتِة اأو البَّ
ِة امل�شنوِع منها، اأو النُّقو�ِس والو�شِي الَّتي عليه، تفادًيا اأن  اأو املـــادَّ

جاِت بزينٍة. تكوَن من املتبِّ
ينة  ـــا ُيْلَحُق بالزِّ : : »ثـــمَّ اعلْم اأنَّ عندي ممَّ قـــال االألو�شي 
�شاء يف زماننا فوق  َفاِت النِّ املنهيِّ عـــن اإبدائها ما يلَب�شه اأكرُث ُمْرَ
، وهو غطاء من�شوج  ن به اإذا خرجن من بيوتهـــنَّ ثيابهنَّ ويت�شـــرَّ
يَّة ما  ة اأو الف�شِّ هبيَّ ِة األواٍن، وفيه من النُّقو�س الذَّ من حرير ذي عدَّ
َيْبَهـــُر العيوَن، واأرى اأنَّ متكنَي اأزواجهنَّ ونحِوهم لهنَّ من اخلروج 
ت البلوى  بذلـــك وَم�ْشِيهنَّ به بني االأجانب من ِقلَّة الغرية، وقد عمَّ

بذلك«)19(.
جل. ـ اأن ل يكون اللِّبا�س �ضبيًها بلبا�س الرَّ

َجـــاِل ِبالنِّ�َضاِء  ˝ املَُت�َضبِِّهنَي ِمَن الرِّ فقد »َلَعـــَن َر�ُضـــوُل اهلِل 
 ˝ َجاِل«)20(، كما »َلعَن َر�ُضوُل اهلِل  َهـــاِت ِمَن النِّ�َضاِء ِبالرِّ َواملَُت�َضبِّ
ُجِل«)21(، و»َلَعَن  ُجَل َيْلَب�ُس ِلْب�َضَة املَْراأَِة َواملَْراأََة َتْلَب�ُس ِلْب�َضَة الرَّ الرَّ

ُجلََة ِمَن النِّ�َضاِء«)22(. ˝ الرَّ َر�ُضوُل اهلِل 
�شاء التَّ�شبُُّه يف  جال والنِّ واملق�شوُد بالتَّ�شبُّه املنهيِّ عنه بني الرِّ
ينِة والـــكالِم وامل�شِي، وهو حراٌم للقا�شد املختار قواًل  اللِّبا�س والزِّ

واحًدا.
جاِل  جـــال والرِّ �شـــاِء بالرِّ ـــُه النِّ :: »وت�شبُّ قـــال ابـــن حجـــر 

فاًقا«)23(. �شاء ِمْن قا�شٍد خمتاٍر حراٌم اتِّ بالنِّ
ـ اأن ل يكـــوَن اللِّبا�ـــُس �ضبيًهـــا بلبا�ـــس اأهـــل الكفـــر واأزياِئهـــم 

وعاداِتهم.
َه ِبَقْوٍم َفُهَو ِمْنُهْم«)24(. ˝: »َمْن َت�َضبَّ لقوله 

)19( »روح املعاين« لالألو�شي: )146/18(.
.¨ )20( اأخرجه البخاري )5885(، من حديث ابن عبا�س 

 ،˙ )21(  اأخرجه اأبو داود )4098(، واأحمد: )325/2(، من حديث اأبي هريرة 
واحلديث �شححه االألباين يف »�شحيح اجلامع«: )5095(.

Æ، واحلديث �شّححه االألباين  )22( اأخرجه اأبو داود )4099(، من حديث عائ�شة 
يف »�شحيح اجلامع«: )5096(. 

)23( »فتح الباري« البن حجر: )9/ 336(.
 ،¨ عمر  ابن  حديث  من   ،)50/2( واأحمد   ،)4033( داود  اأبو  اأخرجه   )24(

نه االألباين يف »االإرواء«: )5/ 109(. واحلديث ح�شَّ

وال يخفـــى اأنَّ جملَة �شروِط لبا�س املـــراأة و�شوابِطه اأُِخَذ من 
ر املطلوب  ُح عن حقيقـــة ال�شَّ ن�شو�ـــس �شرعيَّة �شحيحـــٍة ُتْف�شِ
روط  ـــر من غري مالحظٍة لهذه ال�شُّ �شرًعا، واإطالُق مفهوم ال�شَّ

ٌ ظاهُر الف�شاد. خطاأٌ َبنيِّ
  

الثَّانيـــة: اأنَّ ربـــَط �شاحـــب املقالة مفهوَم احلجـــاِب بُعرف 
í يحتاج اإىل تف�شيل: حابة  ال�شَّ

حابة  ـــا اعتاده ال�شَّ فـــاإْن كان مق�شـــوده اأنَّ هذا اللِّبا�َسـ  ممَّ
í يف األب�شتهـــم واأزيائهم وعادتهم ـ ال يوجد يف نفيه وال يف 
اإثباته دليٌل �شرعي كما هو �شاأُن العرف يف اال�شطالح، فال �شكَّ 

يف بطالن هذا القول.

ِة واالإجماِع وعمِل  رعيَّ م بيانه من النُّ�شو�ِس ال�شَّ ه ما تقدَّ يردُّ
.í حابة  ال�شَّ

ـــه: »ملَّا نزلت ﴿ۀ ۀ  Æ اأنَّ فقد ذكـــرْت اأمُّ �شلمَة 
ہ ہ ہ﴾ ]}: 59[، خـــرج ن�شاء االأن�شـــار كاأنَّ على 

روؤو�شهنَّ الغرباَن من االأك�شية«)25(.

:Æ وقالت عائ�شة 
ـــا اأنزل اهلل:  َوَل، لـمَّ »يرحـــم اهلل ن�شـــاء الـمهاجـــراِت االأُ
﴿ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴾ ]النـــور: 31[، �َشَقْقَن ُمروطهنَّ 

فاختمْرَن بها«)26(. 

وهـــذا وغرُيه يدلُّ على اأنَّهم كانوا يف عوائَد جاريٍة فانقلبوا ـ 
ٍة. رع ـ اإىل عوائَد �شرعيَّ ا�شتجابًة لنداء ال�شَّ

ه عرُف  ـــا اإْن كان مق�شوده مـــن اأنَّ مفهوم احلجاب َفَر�شَ اأمَّ
ليل  هـــا الدَّ ـــٍة اأقرَّ í مـــن منطلـــق عوائَد �شرعيَّ حابـــة  ال�شَّ
باُعـــه يف و�شفه  ، لكْن يجـــب اتِّ حيـــح فهـــذا حـــقٌّ رعـــيُّ ال�شَّ ال�شَّ

و�شرطه.
  

�شححه  واحلديث   ،  Æ �شلمة  اأّم  حديث  من   ،)4101( داود  اأبو  اأخرجه   )25(
االألباين يف »غاية املرام«: )282(.

.Æ )26( اأخرجه البخاري )4758(، من حديث عائ�شة 
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مدرسة )دار احلديث( بتلمسان
عّز الدين رم�ضاين
رئي�س التَّحرير
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بتاريخ )1431/03/29( املوافق لـ )2010/03/14م( قام وفد من طاقم حترير ملَّة »الإ�ضالح« برحلة اإىل اأق�ضى غرب 
عب الزائريِّ امل�ضلم عموًما، ويف �ضجلِّ تاريخ »جمعيَّة  ، و�ضرح علميٍّ منحوت يف ذاكرة ال�ضَّ الزائر؛ ق�ضد معاينة معلم تاريخيٍّ

ا. العلماء امل�ضلمني الزائريِّني« خ�ضو�ضً

يانيِّني«، املتميِّزة بطرازها املعماريِّ العربيِّ الإ�ضالميِّ  اإنَّها مدر�ضة »دار احلديث« الكائنة و�ضط مدينة »تلم�ضان« عا�ضمة »الزِّ
�ضها امللك الأ�ضرف )ت: 635هـ( من  اة على دار احلديث الأ�ضرفيَّة)1( الَّتي اأ�ضَّ الفريد من نوعه يف تاريخ الزائر احلديث، وامل�ضمَّ

ام �ضنة )628هـ(. ام يف دم�ضق ال�ضَّ وبيَّة مب�ضر وال�ضَّ ولة الأيُّ ملوك الدَّ

مة يف علوم  الح، �ضاحب »املقدِّ ة يف العلم وفحول يف الأدب؛ كاحلافط ابن ال�َضَّ اأئمَّ ج فيها  تلك املدر�ضة التَّاريخيَّة الَّتي تخرَّ
ل من وليها ومن درَّ�س احلديث فيها، واحلافظنْي املزِّي والنَّوويِّ وغريهم. احلديث«، وهو اأوَّ

:، وقد �ضارك  د الب�ضري الإبراهيمي  يخ حممَّ وهذه املدر�ضة بتلم�ضان يرجع الف�ضل يف فكرة تاأ�ضي�ضها اإىل اأمري البيان ال�ضَّ
اأهال تلم�ضان رجاًل ون�ضاًء باأموالهم  ال بنف�ضه)2(، واأ�ضهم  اإنَّه كان ي�ضرف على العمَّ بنف�ضه يف تخطيطها وقام بت�ضييدها، حتَّى 

رح العلميِّ من بدايته حتَّى نهايته. و�ضواعدهم يف بناء هذا ال�ضَّ

يخ الب�ضري الف�ضل اإىل »جمعيَّة العلماء«، فقال معرِتًفا: وقد اأرجع ال�ضَّ
»الف�ضل يف اإن�ضاء هذه املدر�ضة العظيمة ل يرجع لأحد غري »جمعيَّة العلماء امل�ضلمني الزائريِّني«، فكلُّ ف�ضل لهذا العاجز 

هو قطرة من بحر ف�ضل »جمعيَّة العلماء امل�ضلمني الزائريِّني««)3(.

ار�س يف تاريخ املدار�س« لعبد القادر الّنعيمي )�س 15(. )1( راجع »الدَّ
نة الثَّالثة. )2( انظر »الب�شائر« )21/3( ال�شَّ

وما بعدها(. )3( »ال�ّشهاب« )352/13 
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وصف البناية:

نة  ت اأ�ضغال البناء باملدر�ضة يف زمن قيا�ضيٍّ مل يجاوز ال�ضَّ متَّ
وؤوب ليل نهار، والإمدادات  والنِّ�ضف، ب�ضبب العمل املتوا�ضل الدَّ

خيَّة. قة من اأيادي اأهل تلم�ضان ال�ضَّ يَّة املتدفِّ املاليَّة واملادِّ

واختـــري لهـــا موقـــٌع ا�ضرتاتيجـــي و�ضـــط املدينـــة؛ لتكون يف 
 »doslane« »ـــاة »دو�ضـــالن ـــة امل�ضمَّ ـــة الفرن�ضيَّ مواجهـــة الثَّانويَّ

واأعلى منها.
نة من ثالثة طوابق، حتتوي على قاعة متَّ�ضعة  والبناية مكوَّ
لوات، وفوقها قاعة لإلقاء املحا�ضرات، وفوقها  ة لإقامة ال�ضَّ معدَّ
بنـــاء يحتوي على اأربعة اأق�ضـــام، تزاول فيها درو�س العلم، وبهذا 

ابق �ضحن وو�ضط فيه بع�س املرافق)4(. الطَّ
)4( انظـــر يف و�شف هـــذه البناية بطرازها االأ�شليِّ االأ�شيل اخلطـــاب الَّذي األقاه رئي�س 
هاب«  ـــة للمدر�شـــة مبنا�شبـــة افتتـــاح الـمدر�شة يف جملَّـــة »ال�شِّ ينيَّ ـــة الدِّ اجلمعيَّ

)8/م363/13(. 

مشاهد من حفل التدشني:
ة حل�شور هذا احلفل اإىل وجهاء  يخ الب�شري دعوة عامَّ ـــه ال�شَّ وجَّ

واأعيان القطر اجلزائريِّ عب جريدة »الب�شائر«، وقال فيها:
عوة اأو مل نعرف عنوانه اأن يعتب هذه  ن مل ت�شله الدَّ »ونرجو ممَّ

ة«)5(. عوة املن�شورة يف »الب�شائر« دعوة خا�شَّ الدَّ
لــــ:  املوافـــق  1356هــــ  رجـــب   22( االثنـــني  يـــوم  وعـــنيِّ 
1937/9/27م( ليكـــون يوم افتتاح »دار احلديث« بتلم�شان، وكان 

يوًمـــا حافاًل بهيًجا م�شهوًدا، ح�شـــره ما يزيد على ع�شرين األًفا من 
اأبناء تلم�شان ومن غريها.

ة العلماء  وكان يف طليعـــة الوافديـــن: املجل�ـــس االإداريُّ لـ»جمعيَّ
يـــخ عبد  ـــة ال�شَّ مهـــم رئي�ـــس اجلمعيَّ ـــني«، يتقدَّ امل�شلمـــني اجلزائريِّ
ي  يخ العربي التَّب�شِّ احلميد ابن بادي�س ومرافقوه واأعوانه، منهم ال�شَّ

يخ مبارك امليلي واالأ�شتاذ الف�شيل الورتالين واآخرون. وال�شَّ
نة الثَّانية. )5( »الب�شائر« )246/2( ال�شَّ
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يخ  يخ ابـــن بادي�س بعـــد اأن �شلَّمه ال�شَّ وقـــد توىلَّ االفتتـــاح ال�شَّ
الب�شري مفتاح املدر�شة قائاًل له:

، بل يف  ئي�س! لو علمـــت يف القطر اجلزائريِّ »اأخـــي االأ�شتاذ الرَّ
العامل االإ�شالميِّ رجاًل يف مثل حالتكم، له يد على العلم مثل يدكم، 
ا�شئة مثل ف�شلكم الآثرته دونكم بفتح هذه املدر�شة،  وف�شل على النَّ
ينيَّة باخل�شو�س؛  ة الدِّ ي مل اأجد، فبا�شم تلم�شان وبا�شم اجلمعيَّ ولكنِّ

ف بذلك«)6(. اأناولكم املفتاح، فهل لهذه املدر�شة اأن تت�شرَّ
يخ ابن بادي�ـــس كلمة األقاها على احلا�شرين بهذه  وكانت لل�شَّ
ا فيها اأهل تلم�شان و�شكرهم على ما بذلوه من مهج  املنا�شبـــة، حيَّ

رح فقال لهم: واأموال يف ت�شييد هذا ال�شَّ
ع«  »يا اأبناء تلم�شان! يا اأبناء اجلزائر! اإنَّ العروبة من عهد »ُتبَّ
˝ اإىل اليوم  د  يكـــم، واإنَّ االإ�شالم من يـــوم حممَّ اإىل اليـــوم حتيِّ
يكـــم، واإّنَّ اأجيال اجلزائر من اليوم اإىل يوم القيامة ت�شكركم  يحيِّ
وتذكر �شنيعكم اجلميل، يا اأبناء تلم�شان! كانت عندكم اأمانة من 
يتموها، َفِنْعَم االأمناء اأنتم، فجزاكم اهلل خري  الم عليكم ورحمة اهلل«)7(.تاريخنا املجيد فاأدَّ جزاء االأمناء، وال�شَّ
يخ الب�شري بـ: »العر�س  اه ال�شَّ واأبرز ما ميَّز هذا اليوم الَّذي �شمَّ
ل در�ـــس يف هذه املدر�شة يف  يخ ابن بادي�س الأوَّ « اإلقـــاء ال�شَّ العلمـــيِّ
مو�شوع احلديـــث الَّذي �شيِّدت البناية الأجلـــه، ولتكون ا�شًما على  
˝ املرويِّ يف  بيِّ  يخ در�شه ب�شرح حديث النَّ ـــى، فا�شتهلَّ ال�شَّ م�شمًّ
˝: »َمَثُل َما َبَعَثِني اهلُل بِه ِمَن الُهَدى  حيحني« وهو قوله  »ال�شَّ
َوالِعْلـــِم« احلديث، وقـــد كان در�ًشا ماتًعا ب�شهادة من ح�شر، حتَّى 

قال وا�شف احلفل ومرافق ابن بادي�س »م�شطفى بن حلُّو�س«:
ر�ـــس كانت األفاظه على قـــدر معانيه، ومعانيه ال  »اإنَّ هـــذا الدَّ
ت�شتغنـــي عن قليل من األفاظه، وكان اآية يف متانة االأ�شلوب وح�شن 
�س ـ الأنَّه فات عليهم  اء فيه ال تعوَّ البيـــان، فاإذا كانت خ�شارة القرَّ
فخانني اجلهل بفنِّ االختزال«)8(.ت�شجيلـــه اأو كتابتـــهـ  فل�شـــت امل�شـــوؤول؛ فلقـــدـ  واهلل ـ حاولت نقله 
رو�س، فاأمتع  ثمَّ تتابع العلماء يف اأم�شية ذلك اليوم على اإلقاء الدُّ

ي. يخ العربي التَّب�شِّ احلا�شرين االأ�شتاذان مبارك امليلي وال�شَّ

هاب« )8/م351/13(. )6( »ال�شِّ

هاب« )8/م352/13(. )7( »ال�شِّ

هاب« )8/م354/13(. )8( »ال�شِّ

ر الثَّاين  ـــاِت«، وف�شَّ ـــا الأَْعَمـــاُل ِبالنِّيَّ َ ل حديث: »اإِنَّ �شـــرح االأوَّ
قوله تعاىل: ﴿ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ ڄ﴾ االآية ]_: 188[)9(.
ـــد العيد اآل  وختـــم احلفل باإلقاء اأمـــري �شعراء اجلزائر حممَّ
ة  خليفـــة لق�شيدة كلُّها عيون وغرر، عر�س فيهـــا من ما�شي االأمَّ

ا بليًغا، ملك القلوب و�شحر العواطف. ا �شعريًّ وحا�شرها عر�شً
وجاء فيها قوله)10(:

»تلم�شان« احتفت بالعلم جاًرا        ومــا كـالـعـلـم للـبــلـدان جــــــار
لقد لب�شت من االإ�شالح تــاًجا        يـِحـقُّ بـه الأهـلـيـهــا الــفـَخــــــار
كـــاز بـهـا ُيـثــــــــار لـقـد ُبعـث »الب�شرُي« لها ب�شـرًيا       مبـجـد كـالـرِّ
ويف »دار احلـــديث« لـه �شـواٌن       بديــع الـ�شـنـع مـ�شـــقوٌل ُمنار
به عـر�س »الب�شري« فنون علم       واآداب لـيـجـلـوهــا ال�شــغـــــــــار

ه اأبــــًدا نـهــــــــــــار  فيا »دار احلديث« ِعِمي نهـاًرا       وعـمــرك كــلُـّ

ثـــمَّ ا�شتمرَّ احلفل يف يومـــه الثَّاين بتناوب رجـــاالت اجلمعيَّة 
من علمـــاء و�شعراء وخطباء يف اإلقاء ما عندهم من روائع البيان 
ـــرث واخلطب، اأمتعوا بهـــا احلا�شرين،  عر ومتني النَّ وف�شيـــح ال�شِّ
د العيـــد وفرحات  وا األبابهـــم، كالف�شيـــل الورتـــالين وحممَّ وغـــذَّ

اجي وم�شطفى بن حلُّو�س وغريهم. رَّ الدَّ

هاب« )8/م354/13(. )9( »ال�شِّ
د الب�شري االإبراهيمي« )309/1(. )10( »اآثار حممَّ
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 مدرسة »دار الحديث«
كما أرادها الشيخ اإلبراهيمي:

ة العلماء امل�شلمني اجلزائريِّني« تعيني علماء  رت »جمعيَّ قرَّ
؛  كبـــار يف عوا�شـــم املقاطعات الكـــبى يف القطـــر اجلزائريِّ
ة  ليكـــون كلُّ واحـــد منهـــم م�شرًفـــا علـــى احلركـــة االإ�شالحيَّ

والعلميَّة يف املقاطعة كلِّها.
يـــخ ابن بادي�ـــس ليكون يف مدينـــة ق�شنطينة،  فاختـــري ال�شَّ
يخ االإبراهيمي  يِّب العقبيُّ باجلزائر العا�شمة، وال�شَّ يخ الطَّ وال�شَّ
ة القدمية تلم�شان، فانتقل  مبقاطعة وهـــران وعا�شمتها العلميَّ
ة اأهله واأقام بها، واأحيا بها ر�شوم العلم، واأن�شاأ فيها  اإليها مبعيَّ
مدر�شـــة »دار احلديث« لتكون نواة مل�شروعه العلميِّ الكبري كما 

.)11( ره له اخلواطر، يعيد به جمد تلم�شان العلميَّ كانت ت�شوِّ
غـــار، وتوىلَّ  وقـــد اختـــار نخبة مـــن املعلِّمني االأكَفـــاء لل�شِّ
لبـــة الكبار من الوافدين واأهـــل البلد، وكان  بنف�شـــه تعليم الطَّ
عني على االأق�شام وامل�شجد من  لبة يقارب االألفني موزَّ عدد الطَّ

اد�شة �شباًحا اإىل العا�شرة لياًل. ال�شَّ
يخ االإبراهيميُّ يلقي ع�شرة درو�س يف اليوم، يبداأ  وكان ال�شَّ
بح، ويختمهـــا بدر�س يف التَّف�شري  بدر�ـــس يف احلديث بعد ال�شُّ
وادي  بني املغـــرب والع�شاء، وبعد الع�شاء ين�شرف اإىل اأحد النَّ
، بداأهـــا من احلقبة  فيلقـــي حما�شـــرة يف التَّاريـــخ االإ�شالميِّ
املوالية لظهور االإ�شالم من الع�شر اجلاهلي اإىل مبداأ اخلالفة 

ا�شيَّة يف ب�شع مئات من املحا�شرات)12(. العبَّ
ويف هـــذه املدر�شـــة ختـــم »�شحيـــح م�شلـــم« درايـــة، واأمتَّ 
ـــة وباأ�شلوبه  لفيَّ �شـــف من تف�شري القـــراآن على طريقته ال�شَّ النِّ

املعروف)13(.
مة  ـــف الَّذي قام بـــه العالَّ �شـــاط العلمـــيَّ املكثَّ اإنَّ هـــذا النَّ
ة  نَّ االإبراهيميُّ هوـ  قبل كلِّ �شيءـ  دعوة اإىل الكتاب الكرمي وال�شُّ
ة  هب لـ»جمعيَّ ل مباء الذَّ رة، وهو من االأعمـــال الَّتي ت�شجَّ املطهَّ
العلمـــاء« على الوطـــن اجلزائريِّ بعد اأن ق�شـــت عليها خرافة 

)11( »عيون الب�شائر« )36/1(، )283/5(.
يخ االإبراهيميِّ من »عيون الب�شائر« )283/5(. )12( من كالم ال�شَّ

نة الثَّالثة )21/3(. )13( »الب�شائر« ال�شَّ

ـــة، و�شعـــف املنت�شبني للعلم عـــن اإدراك حقائقهما)14(،  رقيَّ الطُّ
واإحياًء لدرو�س العلم بعد انحاء ر�شومه واأفول جنومه، وعودة 
ة اإ�شالمها  ة ومناهجه الوا�شحة الَّتي اأبقت لالأمَّ اإىل اأ�شوله النَّريِّ
ة،  ة خوانق الغمَّ تها، واإعداًدا جليل يزيل عن االأمَّ وعقيدتها وهويَّ
اب وال  مائل غري �شخَّ ديَّ ال�شَّ ة، حممَّ ويبعث يف �شريانها روح الهمَّ
اهرات،  اهرين والطَّ اب، متقلًِّبا يف الطَّ عيَّاب، وال مغتاب وال �شبَّ
ـــه زيغ العقيدة، وال يغ�شى قلبه �شحب اخلرافات، �شحيح  ال مي�شُّ
يـــن، متني االتِّ�شال باهلل، مملـــوء القلب باخلوف  العقـــد يف الدِّ

منه، خاوي اجلوانح من اخلوف من املخلوق)15(.

دار الحديث بني األمس واليوم:

ت دار احلديـــث مبراحل عوي�شة طيلـــة وجودها، بدًء  مـــرَّ
باأمر غلقها اأ�شدره الوايل العامُّ الفرن�شيُّ بعد ثالثة اأ�شهر من 
لطات الفرن�شيَّة ورف�س  يخ الب�شري ال�شُّ ى ال�شَّ فتحهـــا، وقد حتدَّ
التَّوقيع على حم�شر االأمر بغلق املدر�شة، وكان جزاوؤه اإثر ذلك 
م اإىل املحاكمة وق�شي عليه بغرامـــة ماليَّة)16(، وانتهاًء  اأن قـــدِّ
ـــورة التَّحريريَّة من عام  ان الثَّ لبة اإبَّ بغلـــق اأبوابها يف وجوه الطَّ
1956 اإىل 1962م، واتَّخذها الع�شكر الفرن�شاوي وقتئذ ثكنة 

لـــه وكانت فر�شته يف اال�شتيالء على اأر�شيف املدر�شة حيث مل 
يبَق منه االآن اأثٌر ُيذكر.

)14( جريدة »الب�شائر« )180/3(.
ة. )15(. عبارات لالإبراهيميِّ يف ت�شوُّره ل�شباب هذه االأمَّ

يخ االإبراهيمّي يف تلم�شان« جملَّة »الثَّقافة«  كتور �شعد اهلل بعنوان: »ال�شَّ )16(.مقال للدُّ
عدد )93/101(.
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وعرفت »دار احلديث« تو�شعة اأ�شيفت اإىل البناية القدمية بعد ع�شر �شنوات من بنائها عام )1947م(، ومعامل هذه التَّو�شعة بادية 
اليوم لزائريها.

كود  يخ الب�شـــري، وظلَّت على تلك احلـــال من الرُّ وبعـــد اال�شتقـــالل مل تعـــد املدر�شة اإىل ن�شاطهـــا املعهود كما كانت عليـــه زمَن ال�شَّ
 ، : وزير االأوقاف والتَّعليم االأ�شليِّ اـ  بتاأ�شي�س معاهد التَّعليم االأ�شليِّ يف عهد مولود قا�شم  ـــى انتع�شت من جديدـ  ن�شبيًّ واجلمـــود، حتَّ
لكـــن �شرعـــان ما األغي نظـــام ذلك التَّعليم وا�شتبـــدل بالتَّعليم العامِّ املعروف االآن، ومـــن املعلوم اأنَّ للمدر�شة عقـــَد ملكيَّة خا�ّس باأبناء 

يخ االإبراهيميُّ يف كلمته عند افتتاح املدر�شة: ة، كما ن�سَّ على ذلك ال�شَّ ة و�شتبقى لالأمَّ ا، ُبنيت مبال االأمَّ تلم�شان)17( ولي�شت وقًفا عامًّ
ة، وقد قامـــت تلم�شان بق�شطها من هذا  ة مبال االأمَّ ـــة احلديثة، هي املدار�س احلرَّ ه�شة اجلزائريَّ »اإنَّ اأكـــب دعامـــة تقوم عليها النَّ

الواجب«)18(.
رهم ع�شرة )10(  �شـــت يف التَّعليم التَّح�شرييِّ ت�شمُّ نحو )300( اإىل )400( تلميذ، يوؤطِّ وهـــي االآن يف الوقت احلا�شر قد تخ�شَّ

ا يتمُّ دفعه على �شكل رواتب للمعلِّمات. من املعلِّمات ومدير قائم عليها)19(، يدفع التَّالميذ مبلًغا �شنويًّ
ار�شني للمطالعة ومراجعة  ها بع�ـــس الدَّ لوات اخلم�س و�شالة اجلمعـــة، وبها مكتبة متوا�شعة يوؤمُّ وباملدر�شـــة م�شجـــد تقام فيه ال�شَّ

ة واالإداريَّة. يخ الب�شري يزاول فيها اأ�شغاله العلميَّ ارع العام، كانت مكتًبا لل�شَّ رو�س، وفيها  حجرة مطلَّة على ال�شَّ الدُّ
قوط وع�شى اأن ُيتبـــع ذلك مبا يحيي  وال وال�شُّ ة االأخـــرية ا�شتفـــادت املدر�شة مـــن دعم مايلٍّ الإعادة ترميـــم ما هو اآيل للـــزَّ ويف املـــدَّ
ا�شئة وفق  ائع باإحياء درو�س العلم والوعظ واالإر�شاد، وتربية النَّ اطع وجمدها ال�شَّ ر�شالتها التي من اأجلها اأُن�شئت، فت�شتعيد ا�شمها ال�شَّ
يخ الب�شري واإخوانه من جمعية العلماء و�شائر املحبِّني  ق اأمنية ال�شَّ ة، واأملنا يف اهلل ـ جل وعال ـ كبري اأن تتحقَّ االأ�شول واالآداب االإ�شالميَّ

يخ الب�شري ورفع درجته يف عليِّني. لهم واملعتنني بجهودهم وما خلَّفوه من املوروث العلمي واالأدبي والتَّاريخي، فرحم اهلل ال�شَّ

)17( عقد امللكيَّة موجود االآن وحمفوظ باإدارة املدر�شة يقع يف 100 �شفحة وقد اأخذنا �شورة من �شفحاته االأوىل.
نة الثَّانية )246/2(. )18( »الب�شائر« ال�شَّ

كر والعرفان. نا مبعلومات عن هذه املدر�شة، فله جزيل ال�شُّ ب بنا، واأمدَّ )19( وهو الَّذي ا�شتقبلنا يف مكتبه ورحَّ
كر مو�شول اإىل بع�س االأفا�شل من �شباب تلم�شان. وال�شُّ
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ـــة  الثَّقافيَّ احـــة  ال�ضَّ عرفـــت  لقـــد 
نـــني الأخـــرية، نه�ضـــًة  ـــة يف ال�ضِّ والعلميَّ
ملمو�ضـــًة يف مال النَّ�ضـــر والتَّاأليف، يف 

رعيَّة واملعارفيَّة. متلف العلوم ال�ضَّ
ـــا ُيثلـــج �ضـــدوَر  ـ  مَّ وهـــذاـ  ول �ضـــكَّ
ب العلم، ويروي غليَل اأهل البحث  طـــالَّ

والتَّحقيق منهم.
وقد نال ماُل حتقيق املخطوطات 

بق من ذلك. ون�ضِرها ق�ضَب ال�ضَّ
وهـــذا يـــدلُّ على اهتمـــام بالـــٍغ بهذا 
اأن، كيـــف ل؟! وهو من اآكد واجبات  ال�ضَّ
ـــة نحـــو علمائهـــا الأ�ضـــالف، الَّذين  الأمَّ
ـــًة هائلًة، واإن كان  خلَّفـــوا لها ثروًة علميَّ
ما ُطِبـــع وُن�ضر من مطوطات علمائنا 
ـــا هـــو حبي�س  ـــي اأقـــلَّ القليـــل مَّ ل يغطِّ

اخلزائن واملكتبات.
ـــة  الأمَّ علمـــاَء  يعـــني  اأن  اهلل  ن�ضـــاأل 
َبها على اإنقاذه واإخراجه لت�ضتفيد  وطالَّ

منه الأجيال.
يف  هـــذا،  مقـــال  يف  عمـــدُت  وقـــد 
اء، اإىل ذكـــر �ضيء من  هـــذه املجلَّـــة الغـــرَّ
نتـــني  تـــي ُطبعـــت يف ال�ضَّ املخطوطـــات الَّ
ُب  الأخريتـــني، ع�ضـــى اأن ينتفَع بـــه طالَّ

ار�ضون. العلم والدَّ

جديد  املخطوطات املطبوعة

عمار متالت
باحث مبركز امللـــك في�شل للبحوث 
بالريا�ـــس    االإ�شالميـــة  والدرا�شـــات 

ًل ـ يف تف�ضري القراآن الكرمي وعلومه: اأوَّ

 »التَّف�شري الب�شيط«، الأبي احل�شن علي ابن اأحمد الواحدي )ت 468هـ(.
وهو من اأو�شع تفا�شري الواحـــدي الثَّالثة: »الب�شيط«، »الو�شيط«، »الوجيز«، وقد 
ُطبع من قبـــل »الو�شيط« و»الوجيز«، وهذا »الب�شيط« ُيطبع االآن لي�شيف حتفة رائعة 

اإىل املكتبة التَّف�شرييَّة.
د بن �ُشعود  والكتـــاب ُطبع يف خم�س وع�شرين جملًَّدا مبطبعة جامعة االإمام حممَّ
ة ر�شائل علميَّة باجلامعة  يا�س �شنة )1430هــ  2009م(، واأ�شله عدَّ ة بالرِّ االإ�شالميَّ

املذكورة.

 »رمـــوز الكنوز يف تف�شري الكتاب العزيز«، لعبدالـــرزاق بن رزق اهلل الر�شعني 
)ت 661هـ(.

يخ عبد امللك بـــن عبد اهلل ابن  قـــه ال�شَّ طبـــع يف ت�شعـــة جملَّـــدات على نفقة حمقِّ
دهي�س �شنة )1429هـ ـ 2008م(.

 »تف�شري القراآن الكرمي«، لعبيد اهلل ابن اأحمد بن عبيد اهلل القر�شي االإ�شبيلي 
املعروف بـ»ابن اأبي الربيع« )ت 688هـ(.

يا�س �شنة )1430هــ   ة بالرِّ د بن �ُشعود االإ�شالميَّ ُطبع مبطبعة جامعة االإمام حممَّ
كتوراة. كتورة �شاحلة را�شد اآل غنيم، واأ�شله ر�شالتها يف الدُّ 2009م(، بتحقيق الدُّ

ل ِمن الكتاب فقط اإىل اأثنـــاء �شورة البقرة، وهو الَّذي بقي  واملطبـــوع اجلزء االأوَّ
باط باملغرب. منه يف خزانة الرِّ
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 »مفـــردة يعقوب بن اإ�شحاق احل�شرمـــي«، للح�شن بن علي 
بن اإبراهيم االأهوازي )ت 446هـ(.

ُطبع بُدَبي، �شمن ن�شاطات جائزة دبي الّدولية للقراآن الكرمي 
د الددو. ار اأمني حممَّ �شنة )1430هـ ـ 2009م(، بتحقيق عمَّ

د بن اإبراهيم  ئحة من معاين الفاحتة«، ملحمَّ  »الفوائـــد الالَّ
بن �شعد اهلل، املعروف بابن جماعة )ت 733هـ(.

�شر والتَّوزيـــع بالكويت �شنة )1430هـ ـ  اهر للنَّ ُطبـــع بدار الظَّ
بهان. 2009م(، بتحقيق حايف النَّ

د ابـــن اأو�س املقرئ   »الوقـــف واالبتـــداء«، الأحمد بـــن حممَّ
)كان حيًّا �شنة 341هـ(.

ُطبـــع بجامعـــة قارينو�س ببنغازي �شنـــة )2008هـ(، بتحقيق 
م�شطفى عبد الفتَّاح العريبي.

القـــراآن«،  »بديـــع  اأو:  القـــراآن«،  اإعجـــاز  يف  »البهـــان   
لعبدالعظيـــم بن عبد الواحد بن ظافـــر البغدادي املعروف بـ»ابن 

اأبي االأ�شبع« )ت 654هـ(.
ـــة للمو�شوعات ببريوت �شنـــة )1430هــ   ار العربيَّ ُطبـــع بالـــدَّ

2010م(، بتحقيق كلٍّ من: اأحمد مطلوب، وخديجة احلديثي.

 »تنبيـــه االأنام على ما يف كتاب اهلل من املواعظ واالأحكام«، 
د الّرهوين )ت؟؟؟(. ا�س اأحمد ابن حممَّ الأبي العبَّ

بـــاط �شنة  ة بالرِّ ـــوؤون االإ�شالميَّ ُطبـــع بـــوزارة االأوقـــاف وال�شُّ
)1430هـ ـ 2009م(، بتحقيق احل�شن بوق�شيمي.

د  ة والعنوان«، ملحمَّ اطبيَّ  »حتفـــة االإخوان يف اخُلْلف بني ال�شَّ
د بن اجلزري )ت 833هـ(. بن حممَّ

يا�س �شنة )1430هـ ـ 2009م(،  ُطبع بدار كنوز اإ�شبيليا بالرِّ
بتحقيق اأحمد بن حمود الرويثي.

 »منـــح الفريدة احلم�شيَّة يف �شرح الق�شيدة احل�شريَّة يف 
حمن االإ�شبيلي املعروف  د ابن عبـــد الرَّ قـــراءة االإمام نافع«، ملحمَّ

بـ»ابن عظيمة« )ت 543هـ(.
ار البي�شاء �شنة  ة بالدَّ وؤون االإ�شالميَّ ُطبع بوزارة االأوقاف وال�شُّ

)2008هـ(، بتحقيق توفيق العبقري.
 »نكـــت وتنبيهـــات يف تف�شـــري القـــراآن املجيـــد«، الأحمد بن 
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د الَب�شيلي املالكي )ت 830هـ(. حممَّ
ار البي�شاء  ُطبع ق�شٌم منه يف ثالثة اأجزاء بوزارة االأوقاف بالدَّ

باين. د الطَّ �شنة )1429هـ ـ 2008م(، بتحقيق حممَّ

بع«، الإ�شماعيـــل ابن خلف ابن   »العنـــوان يف القـــراءات ال�شَّ
�شعيد ال�ّشرق�شطي )ت455هـ(.

ُطبـــع مبكتبة االإمـــام البخـــاري بالقاهـــرة �شنـــة )1429هـ ـ 
2008م(، بتحقيق خالد ح�شن اأبي اجلود.

ثانيا ـ يف احلديث ال�ضريف وعلومه:

ـــد بن  ـــنن واالإجمـــاع واالختـــالف«، ملحمَّ  »االأو�شـــط يف ال�شُّ
ي�شابـــوري )ت 319هـ(، وهو مـــن اأو�شع  اإبراهيـــم بـــن املنـــذر النَّ

ة. نَّ الكتب يف فقه ال�شُّ
ُطبـــع كامـــاًل يف خم�شة ع�شـــر جملَّـــًدا، بدار الفـــالح للبحث 
العلمي �شنة )1430هــ  2009م(، بتحقيق جمموعة من الباحثني 

ومراجعة اأحمد بن �شليمان بن اأيُّوب.
د ابن علي بن وهب   »�شـــرح االإملام باأحاديث االأحكام«، ملحمَّ

الق�شريي املعروف بـ»ابن دقيق العيد« )ت 702هـ(.
ـــوادر بدم�شق �شنة  ُطبـــع كامـــاًل يف خم�شة جملَّدات بـــدار النَّ
ـــد خلوف العبـــد اهلل، وقد  )1430هــــ ـ 2009م(، بتحقيـــق حممَّ

يَّة. اعتمد فيه على ثالث ن�شخ خطِّ
وللتَّنبيه فاإنَّ الكتاب طبـــع قبل �شنوات يف جملَّدين، لكن تلك 

بعة غري كاملة، حيث اإنَّها ال متثِّل غري �شد�س الكتاب. الطَّ

حيح«   »م�شابيـــح اجلامع«، وهـــو �شرح على »اجلامـــع ال�شَّ
د بن اأبي بكر الّدماميني  ين حممَّ لالإمام البخاري، تاأليف: بدر الدِّ

املالكي )ت 827هـ(.
وادر بدم�شق �شنة )1431هـ  ُطبـــع يف ع�شرة جملَّدات بدار النَّ

ين طالب مع جماعة. ـ 2010م(، بتحقيق نور الدِّ

 »االأحـــكام الكبـــري«، للحافظ اإ�شماعيل ابـــن عمر بن كثري 
م�شقي )ت 774هـ(. الدِّ

وادر  ُطبـــع املجلَّد الثَّالـــث منه يف ثالثة جملَّـــدات بدار النَّ
يـــن  بدم�شـــق �شنـــة )1431هــــ ـ 2010م(، بتحقيـــق نـــور الدِّ
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باط  اث بالرِّ را�شات واالأبحـــاث واإحياء الـــرُّ ُطبع مبركـــز الدِّ
د م�شاعد. �شنة )1430هـ ـ 2009م(، بتحقيق حممَّ

 »القواعد الفقهية«، الأحمد بن احل�شن بن عبد اهلل احلنبلي 
املعروف بـ»ابن قا�شي« اجلبل )ت771هـ(.

وادر بدم�شق �شنة )1431هـ ـ  ل منه بـــدار النَّ طبع اجلزء االأوَّ
2010م(، بتحقيق د. �شفوت عبدالهادي.

نته اأبواب الكتاب من االأركان   »لـــبُّ اللُّباب يف بيان ما ت�شمَّ
د بـــن عبد اهلل بـــن را�شد  ـــروط واملوانـــع واالأ�شبـــاب«، ملحمَّ وال�شُّ
القف�شـــي )ت736هـ(، وهو �شـــرح على خمت�شـــر ابن احلاجب 

هات«. الفرعي املعروف بـ»جامع االأمَّ
ة واإحياء  را�شات االإ�شالميَّ ُطبع يف جملَّدين، بدار البحوث للدِّ
اث بدبي �شنة )1428هــــ ـ 2007م(، بتحقيـــق االأ�شتاذين:  الـــرُّ

د املدنيني وحلبيب بن طاهر. حممَّ

 »املُذِهب يف �شبط م�شائل امَلذَهب«، البن را�شد القف�شي.
ُطبـــع يف جملَّدين، بـــدار ابن حزم ببريوت �شنـــة )1429هـ ـ 

د بن الهادي اأبو االأجفان. كتور حممَّ 2008م(، بتحقيق: الدُّ

رر اللَّوامع يف �شرح جمع اجلوامع«، الأحمد بن اإ�شماعيل   »الدُّ
الكوراين )ت 893هـ(.

ة باملدينة  ُطبع يف خم�شة جملَّدات، مبطابع اجلامعة االإ�شالميَّ
كتور �شعيد ابن  ـــة �شنة )1429هـــــ  2008م(، بتحقيق: الدُّ بويَّ النَّ

كتوراه. غالب املجيدي، واأ�شله ر�شالته يف الدُّ

حيم ابن  افعـــي«، لعبد الرَّ و�شة والرَّ ـــات يف �شرح الرَّ  »املهمَّ
احل�شن االإ�شنوي )ت 772هـ(.

ُطبـــع يف ع�شـــرة جملَّـــدات، بـــدار ابـــن حـــزم ببـــريوت �شنة 
)1430هـ ـ 2009م(، بتحقيق: اأبو الف�شل الّدمياطي.

اب ابن علي البغدادي  �شالـــة«، للقا�شي عبدالوهَّ  »�شرح الرِّ
)ت422هـ(، وهو من اأقدم �شروحها.

ـــة الوحيدة،  ـــاين منه عـــن النُّ�شخـــة االأزهريَّ ُطبـــع اجلزء الثَّ
بدار ابن حزم ببـــريوت �شنة )1428هـ ـ 2007م(، يف جملَّدين، 

بتحقيق: اأبو الف�شل الّدمياطي.
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طالب مع جماعة.
وللتَّنبيـــه فاإنَّ الكتاب مل يبق منه غري هذه النُّ�شخة من املجلَّد 

ة بتون�س. الثَّالث، وهي حمفوظة باملكتبة الوطنيَّ

 »ريا�س االأفهام يف �شرح عمدة االأحكام«، لعمر بن علي ابن 
�شامل الفاكهاين املالكي )ت 734هـ(.

وادر بدم�شق �شنة )1431هـ  ُطبع يف خم�شة جملَّدات بدار النَّ
ين طالب وجماعة. ـ 2010م(، بتحقيق نور الدِّ

د بن  ˝«، ملحمَّ �شول   »نـــوادر االأ�شول يف معرفـــة اأخبار الرَّ
مذي« )ت 320هـ(. علي بن احل�شن املعروف بـ»احلكيم الرِّ

ـــوادر بدم�شق �شنة  ُطبـــع كامـــاًل يف �شبعة جملَّـــدات بـــدار النَّ
)1431هـ ـ 2010م(، بتحقيق توفيق حممود تكلة.

بعـــة الَّتي �شدرت قدمًيا يف  بعة عن الطَّ وقـــد امتازت هذه الطَّ
مذي  ها اإثبات اأ�شانيـــد احلكيم الرِّ ة اأمور ِمـــْن اأهمِّ جملَّديـــن بعدَّ

بعة القدمية. الَّتي اختفت يف الطَّ

ثالثا ـ يف الفقه واأ�ضوله:

ام يف نكت العقود واالأحكام« البن عا�شم،   »�شرح حتفة احلكَّ
د )ت بعد 857هـ(. د بن حممَّ لولده حممَّ

كتور عبد الكرمي �شهيون  قه الدُّ ُطبع يف جملَّدين على نفقة حمقِّ
يَّة. �شنة )1431هـ ـ 2010م(، معتمًدا على اأربع ن�شخ خطِّ

د بـــن اأحمد الكاكي )ت  د بن حممَّ  »عيـــون املذاهب«، ملحمَّ
749هـ(.

ي ببغداد �شنة )1429هــ  2008م(،  نِّ ُطبع بديوان الوقف ال�شُّ
بتحقيق حممود بندر العي�شاوي.

د بن عمر القرطبي املعروف   »االنت�شار الأهل املدينة«، ملحمَّ
ار« )ت 419هـ(. بـ»ابن الفخَّ

باط �شنة  اث بالرِّ را�شات واالأبحاث واإحياء الرُّ ُطبع مبركز الدِّ
د الّتم�شم�شاين االإدري�شي. )1430هـ ـ 2009م(، بتحقيق حممَّ

د بن عبد اهلل بن عي�شى املعروف   »منتخـــب االأحكام«، ملحمَّ
بـ»ابن اأبي زمنني« )ت 399هـ(.
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كتور هادي عبد اهلل ناجي، واأ�شله ر�شالته  2009م(، بتحقيق الدُّ

ة االآداب بجامعة بغداد. كتوراه بكليَّ يف الدُّ

حـــو«، لعلـــي بـــن اأحمد   »�شـــرح حـــدود االأَبـــدي يف علـــم النَّ
�ْشموكي النَّحوي )ت 1049هـ(. الرَّ

ار البي�شاء �شنة )1430هـ ـ  ُطبع مبكتبة القراءة للجميع بالدَّ
2009م(، بتحقيق الب�شري الّتهايل.

حمن بن اإ�شحـــاق الّزجاجي )ت  «، لعبـــد الرَّ  »كتـــاب اخلطِّ
337هـ(.

ُطبع بدار �شادر ببريوت �شنة )1430هـ ـ 2009م(، بتحقيق 
كتور تركي بن �شهو العتيبي. الدُّ
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رابًعا ـ يف التاريخ والرتاجم:

يِّب  د بن الطَّ  »االإكليـــل والتَّاج يف تذييل كفاية املحتاج«، ملحمَّ
الم القادري )ت 1187هـ(. ابن عبد ال�شَّ

بـــاط �شنة  جمة بالرِّ األيـــف والرَّ ـــة للتَّ ـــة املغربيَّ ُطبـــع باجلمعيَّ
2009م، بتحقيق مارية دادي.

 »االإملام ببع�س من لقيته من علماء االإ�شالم«، لعبد الواحد 
بن اأحمد ال�ّشجلما�شي )ت 1003هـ(.

قته نفي�شة  باط �شنـــة )2008م(، على نفقـــة حمقِّ ُطبـــع بالرِّ
ة الوحيدة. هبي، عن ن�شخته الكتانيَّ الذَّ

 »البنان امل�شـــري اإىل علماء وف�شالء اآل اأبي كثري«، للقا�شي 
د باكثري الكندي )ت 1355هـ(. د بن حممَّ حممَّ

افعـــي بامَلـــْكال باليمـــن �شنـــة )1429هــــ ـ  ُطبـــع مبكتبـــة ال�شَّ
د احلب�شي. حممَّ اهلل  عبد  البارع  ق  املحقِّ بتحقيق  2008م(، 

خام�ًضا ـ يف علوم اللغة العربية والأدب:

عـــر واآدابه«، للح�شن ابن علي ابن   »العمـــدة يف حما�شن ال�شِّ
َر�شيق القريواين )ت 463هـ(.

قـــة، يف ثالثـــة جملَّـــدات، باملجمع  ُطبـــع طبعة جديـــدة حمقَّ
التُّون�شـــي للعلوم والفنون �شنـــة 2009م، بتحقيـــق: توفيق الّنيفر 

وخمتار العبيدي.

 »�شـــرح اأبيـــات �شيبويـــه«، ليو�شف بن احل�شـــن بن عبد اهلل 
رْيايف )ت 385هـ(. ال�شَّ

ُطبع يف جملَّديـــن بدار الع�شماء بدم�شـــق �شنة )1431هـ ـ 
د علي �شلطـــاين، معتمًدا على  كتـــور حممَّ 2010م(، بتحقيـــق الدُّ

ن�شخة فريدة تركيَّة.
وللتَّنبيـــه؛ فاإنَّ الكتاب ُطبـــع �شابًقا مب�شر، لكـــن طبعته تلك 

ق. ه على ذلك املحقِّ كانت ناق�شة، وقد نبَّ

 »املنهاج يف �شرح جمل الّزجاجي«، ليحيى بن حمزة العلوي 
)ت 769هـ(.

يا�ـــس �شنة )1430هـ ـ  �شد بالرِّ ُطبـــع يف جملَّدين مبكتبـــة الرُّ
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ـــاِعـــنـــيـــنـــا ــــــوا ُطــــــلــــــوَل الـــظَّ ِقـــــفـــــوا َحــــــيُّ

 

ِذْكــــــــــريــــــــــاٍت ِلَ  حـــــــَكـــــــْت  واآثـــــــــــــــــــــاراً 

 

ــــــِة الأْطــــــــــــــالِل ُعـــــوُجـــــوا وبــــــْعــــــَد حِتــــــيَّ

 

تــــــــاأْوي ـــــُث  حـــــْي الـــفـــ�ـــضـــيـــلـــة  دار  اإىل 

 

ـــْت ـــــــــالُح ُعـــــــنـــــــواٌن َتـــ�ـــضـــمَّ ُهـــــــــَو الإ�ـــــــــضْ

 

ــــــبــــــاٍع بــــــاتِّ تــــــدعــــــو  الــــــرحــــــمــــــن  اإىل 

 

ـــــا�ـــــس ِديـــــًنـــــا عــــلــــى مــــنــــهــــاج خــــــري الـــــنَّ

 

ـــــا ـــــن ـــــْت ــــــــِة اأْدخـــــل َمــــــوا�ــــــضــــــيــــــُع املـَـــــــَجــــــــلَّ

 

�ــــضــــاأٍن ذاُت  الــــعــــقــــيــــدة  يف  مــــبــــاحــــُث 

 

يـــــــن تــــــْوحــــــيــــــٌد نـــقـــيٌّ اأ�ــــــضــــــا�ــــــسُ الـــــــدِّ

 

مـــبـــنٌي ــــــراٌن  ُخــــــ�ــــــضْ ــــــْرَك  الــــــ�ــــــضِّ واإنَّ 

 

ْت ــــــالِة بــــهــــا اأقـــــــــــرَّ مــــوا�ــــضــــيــــُع الــــــ�ــــــضَّ

 

ــــــَطــــــْوًرا عــــــْن مــ�ــضــائـــــلــهــا وَطــــــــــْوراً ـــــــ َفَ

 

ــــــْت اأطــــــلَّ ـــــــــالٌح  اإ�ـــــــــضْ ـــــــاَن  َرَمـــــــ�ـــــــضَ ويف 

 

َحــــــــجٍّ اأْحـــــــــــكـــــــــــاُم  ـــــــــٍة  ِحـــــــــجَّ ذي  ويف 

 

ن�ضـــيٌب لــــهــــا  كــــــــاِة  الــــــــزَّ ـْـــــكــــــاُم  واأحـــــــ

 

وِفــــــْقـــــــــــــٌه اآداٌب  الــــــعــــــيــــــَدْيــــــِن  ويف 

 

ــــحــــاٍن ــــت ـــــ فــــــــــــاإنَّ الـــــعـــــيـــــَد جـــــــائـــــــزُة اْم

 

ــــــْت ــــــــنــــــــوُز ُتـــــــراثـــــــــِِــــــنـــــــا فــــيــــهــــا َتــــــلَّ ُك

 

ـــــــــــــة الإ�ـــــــــضـــــــــالم نــــــاَلــــــْت ــــايــــا اأمَّ قــــ�ــــض

 

ـــــغـــــار لـــــكـــــلِّ َطــــــــــْوٍر وتــــــْربــــــيــــــُة الـــــ�ـــــضِّ

 

ا اأْي�ضً فـــــُهـــــنَّ  ـــــ�ـــــضـــــاِء  الـــــنِّ واأْحـــــــــكـــــــــاُم 

 

قاِطنينا ُهــــــنــــــاِلــــــَك  كــــــانــــــوا  وَمـــــــــــْن 

 

فـينا الدَّ ــــْوَق  الــــ�ــــضَّ عـــْنـــدهـــا  اأَهــــــاَجــــــْت 

 

دينا قا�ضِ ــــــِر  الــــــزائ اأْر�ــــــــــــسِ  عـــلـــى 

 

ــــــــــوا الـــقـــائـــــــمـــيـــنـــا ـــــنـــــا وَحــــــــــيُّ ـــــُت مـــــلَّ

 

بــــــــــِه وَلـــــــــــــــُه َدَعــــــــْتــــــــَنــــــــا اأْجـــــَمـــــعـــــيـــــنـــــا

 

ـــــالل املـُـــْحــــِدثــــيــــنــــا ــــــــْن �ـــــضَ اأُ ِم وَتــــــــــــــــرْبَ

 

ــــابــــِعـــــــــيــــنــــا ـــــِة اأْحــــــــمــــــــٍد والــــتَّ ـــــحـــــاَب �ـــــضَ

 

ِلحينا املُ�ضْ ــــاحلــــنَي  الــــ�ــــضَّ ِريــــــا�ــــــسَ 

 

املـبينا ــــــهــــــَج  الــــــنَّ لــــــلــــــورى   ُ ــــــنيِّ ـــــــ ــــــَب ُت

 

ــــيــــنــــا ـــــ ــــل ــــْر�ــــض ـــــه بــــــعــــــَث الإلـــــــــــــــــُه املُ ــــــ ب

 

ــــركــــيــــنــــا املـُـــ�ــــضْ مــــــــــــــاأْوى  الـــــــنـــــــاَر  لأنَّ 

 

ـــاجـــديـــنـــا اكــــــعــــــنَي الـــ�ـــضَّ ُعـــــــيـــــــوَن الــــــرَّ

 

ـــيـــنـــا ـــعــــ ــــلــــهــــا لـــلـــخـــا�ـــضِ ُ فــــ�ــــضْ ـُـــــبــــــنيِّ تـــــــ

 

ــــائــــمــــيــــنــــا ـــــهـــــاِتـــــهـــــا لــــلــــ�ــــضَّ بـــــتـــــوجـــــيــــــ

 

ــــكــــيــــنــــا ـــــــــا�ــــضِ ُ ِفــــــــْقــــــــَهــــــــُه لــــلــــنَّ ـُــــــبـــــــنيِّ تــــــــ

 

لْلُمنِفـقـينا اأْمـــــــــَرهـــــــــا  ــــــُح  ُتــــــَو�ــــــضِّ

 

ــــنــــا ـــــــلِّ الــــفــــائــــزيـــــ ـــــــُك ـــــــَئـــــــٌة  ل وَتـــــــْهـــــــِنــــــــ

 

املُْخل�ضينا ـــــديـــــَن  الـــــعـــــاِب تــــُخــــ�ــــسُّ 

 

اأَزْلــــــــــــــــــــــِت ُغــــــــبــــــــاَرهــــــــا لــــلــــبــــاِحــــثــــيــــنــــا

 

ـَــكـــيـــنـــا مــــ ــــنــــا  ــــتـــــ ـــــ َمــــلَّ يف  ــــا  نــــ�ــــضــــيــــًب

 

ـــيـــنـــا ــــ ـــئ نـــا�ـــضِ ـــــُح  ـــــل ـــــ�ـــــضْ ُي اهلَل  ــــــــلَّ  ــــــــَع َل

 

املوؤمنـينا جـــــــاِل  لـــــــلـــــــرِّ ـــــُق  ـــــقـــــاِئ �ـــــض

 

عبد املالك بن مربوك ـــ تيزي وزو
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ـــــوٍق واأْحـــــــــكـــــــــاُم الـــــبـــــيـــــوِع لأْهـــــــــــــِل �ـــــضُ

 

فيها فـــــْركـــــو�ـــــِس  ـــِخـــنـــا  ـــْي �ـــض ــــتــــاوى  فـــــ

 

اْل عـــبـــد  و  ـــــات  ـــــْو�ـــــض وَع ورْمـــــ�ـــــضـــــاين 

 

ـــْن رجـــــاٍل ــــ ــــِم عــــ اأََبــــْنــــُتـــــــــْم يف الــــرتاجـــــ

 

اِء َتــــــــْروي ـــــريِة الــــــــغــــــــرَّ وِفـــــــْقـــــــُه الـــــ�ـــــضِّ

 

حــــــمــــــُن يـــــــــْدعــــو ــــــبــــــيٍّ اأْر�ـــــــــضـــــــــَل الــــــرَّ َن

 

ُيْن�ضَى ـــ�ـــَس  لـــْي قـــــاِئـــــِق  الـــــرَّ وَمــــــْيــــــداُن 

 

ـْت تـَف�ضَّ اأْخــــــطــــــاًء  ــــْحــــِت  ــــحَّ �ــــضَ وقــــــد 

 

ــــــهــــــاِج حــــقٍّ ــــــْن ــــــــِت عــــــــْن ِم كــــمــــا دافــــــــْع

 

ُجــــــُهــــــوًدا بـــــذلـــــوا  الأُىَل  اهلل  جــــــزى 

 

ـــــتـــــنـــــا اأخـــــــــــــرًيا قـــــــــــْد ظــــــــهــــــــرْت مـــــلَّ

 

ا خــــــــرْيً ـــــــــالُح  اإ�ـــــــــضْ يــــــا  اهلُل  جــــــــــــزاِك 

 

ـــــيـــــاًل اأْبـــــــــــــقـــــــــــــاِك الإلــــــــــــــــــــُه لــــــنــــــا دلــــــ

 

ــــــٍم ــــــْل ــــــِع ــــــــنــــــــا ِب ــــــــــاُه اأْكــــــــِرْمـــــــــ فــــــــــيــــــــــاَربَّ

 

ا يـــــن حقًّ الـــــدِّ ُعـــــلـــــوَم  ْز  ُيـــــــْحـــــــِرِ َفـــــَمـــــْن 

 

َدْوًمـــــا ـــــــــــالِم  الإ�ـــضْ ـــَة  ــــ ــــ ــــ اأمَّ ـــْد  ــــ ــــ ــــ ــــ َوَوحِّ

 

َمعـنٌي ُهـــــــــًدى  َعـــــنُي  الـــوْحـــيـــــــنْي  فــفــي 

 

�َضـــرٍّ ُكـــــــــــلِّ  ِمـــــــــــْن  ـــــــا  ــــ بـــــــالَدنــــ ـــجِّ  ــــ ــــ ــــ وَن

 

ربِّــي ـــــــــــالُة  �ـــضَ ــــاِم  ـــــ الأنـــــ ــِر  ـــ ــْي ـــ ـــ ـــ َخ عــلــى 

 

ـــــــْعـــري ُت �ـــضِ ْ بـــــــِــــَبـــــْحـــــٍر وافـــــــــــٍر َحــــــــــــــربَّ

 

ــــْعــــري �ــــضِ ـــــــُت  ْم قـــــــدَّ واحـــــــاِتـــــــُكـــــــْم  ويف 

 

بقْول ـــــَمــا  الــَعــ�ــضْ قــ�ــضــيــدتــي  ــــــــــَداأُْت  َب

 

ـــــَة املـُـــتــــعــــامــــلــــيــــنــــا ـــــَق ــــــ ـــــْف ــــــــُل �ـــــضَ حُتــــــــلِّ

 

الَيقينا ـــــــَنـــُحـــــــنـــا  مَتْ الـــفـــــــْقـــِه  ــــــوُل  اأُ�ــــــضُ

 

مـــــــيـــــــِد واأْزهـــــــــــــــــــــر مــــــــع اآخــــــريــــــنــــــا

 

ادقينا ال�ضَّ عــــــاِة  الــــــدُّ ـــلـــَمـــا  الـــُعــــ ِمــــــَن 

 

ـــفـــيـــنـــا ـــاِل ـــــــطـــفـــى والـــ�ـــضَّ ــــــاَة املُـــ�ـــضْ حــــــَي

 

ــــــــمــــــــًة لــــلــــعــــاملــــيــــنــــا ـــــــِه رْحـــــــــ ــــــــ ـــــــْي ــــــــ ــــــــ اإَل

 

اِلكينا ال�ضَّ طـــــريـــــُق  ـــــَحـــــْت  و�ـــــضَ ــــــِه  ب

 

ـــيـــنـــا ـــل ــــــا�ــــــسُ عــــْنــــهــــا غـــاِف وكــــــــــان الــــــنَّ

 

اعـنينا الطَّ ـــــهـــــاَم  �ـــــضِ ــــــــِه  ِب ــــــْرِت  َكــــــ�ــــــضَ

 

العاِملينا اأْجــــــــــُر  ـــيـــُع  َيـــ�ـــضــــ ــــ�ــــَس  ولــــْي

 

ــــاظــــريــــنــــا ـــــرُّ الــــنَّ ــــيــــٍم يـــــ�ـــــضُ ــــمـــــ ــــ�ــــضْ ــــَت ِب

 

ـــلـــمـــيـــنـــا ــــــــِك قــــــــْد نــــــَفــــــْعــــــِت املُـــ�ـــضْ فــــــــاإنَّ

 

ِفيـنا ــــــــوَر  ــــــــنُّ ال يــــــُبــــــثُّ  ــــــــا  وِنــــــــرْبا�ــــــــضً

 

املُ�ْضـَتبينا ـــــراَط  الـــــ�ـــــضِّ ــــــْدنــــــا  واأْر�ــــــضِ

 

الثَّمـينا الـــــكـــــنـــــَز  اأْحـــــــــــــــرَز  فـــــذلـــــك 

 

ــــــهــــــاِج َخـــــــــــرْيِ املـُـــْر�ــــضــــلــــيــــنــــا عــــلــــى ِمــــــْن

 

املتَّقـيـنا يـــــهـــــدي  حـــــمـــــن  الـــــرَّ بــــهــــا 

 

ـــــــًدا اأِمــــيــــنــــا ــــــنــــــا َبـــــــلَ ــــَح اأْر�ــــــضُ ــــِب ــــ�ــــضْ ــــُت ِل

 

ــــرٌي مـــــــا َحـــِيـــــــيـــنـــا ــــثـــــ ـــــلـــــيـــــٌم كـــــ وَتـــــــــــ�ـــــضْ

 

ُم�ْضـَتعينا َدْوًمــــــــــــا  ــــا�ــــس  الــــنَّ ـــــــــــَربِّ  ِب

 

ـَــــــــــْن كـــــــتـــــــبـــوا َلـــــــُكـــــــْم والـــقـــارئـــــــيـــنـــا مِل

 

اِعـنينا« الظَّ ُطــــُلــــوَل  ــــوا  َحــــيُّ »ِقـــــــُفـــوا 
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األطفال في بيت النبوة

فــريــد عــزوق

ُه َقاَل: ¨ اأَنَّ ا�س  َعِن ابِن َعبَّ
˝، َفَقاَل: ِبيِّ  ُكْنُت َرِديَف النَّ

»َيا ُغـــالُم! اأَْو َيا ُغلَيُِّم! اأََل اأَُعلُِّمَك 
؟ ُ بِهنَّ َكِلَماٍت َيْنَفُعَك اهللَّ

َفُقْلُت َبَلى.
َيْحَفْظـــَك،   َ اهللَّ »اْحَفـــِظ  َفَقـــاَل: 
ْف  َتَعـــرَّ َماَمـــَك،  اأَ ـــْدُه  َتِ  َ اهللَّ اْحَفـــِظ 
ِة،  ـــدَّ َخـــاِء َيْعِرْفـــَك يف ال�ضِّ اإَِلْيـــِه يف الرَّ
َذا ا�ْضَتَعْنَت  َواإَِذا �َضاأَْلـــَت َفا�ْضـــاأَْل اهلَل، َواإِ
َفا�ْضَتِعـــْن ِبـــاهلِل، َقـــْد َجـــفَّ الَقلَـــُم مَبا 
ُهـــَو َكاِئٌن، َفلَْو اأَنَّ اخَلْلَق ُكلَُّهْم َجِميًعا 
اأََراُدوا اأَْن َيْنَفُعـــوَك ب�َضـــْيٍء مَلْ َيْكُتْبـــُه 
َواإِْن  َعلَْيـــِه،  َيْقـــِدُروا  مَلْ  َعلَْيـــَك  اهلُل 
وَك ب�َضـــْيٍء مَلْ َيْكُتْبـــُه  ـــرُّ اأََراُدوا اأَْن َي�ضُ
اهلُل َعلَْيَك مَلْ َيْقِدُروا َعلَْيِه، َواْعلَْم اأَنَّ 
ا َكِثرًيا،  ـــرْبِ َعلَى َما َتْكَرُه َخرْيً يف ال�ضَّ
، َواأَنَّ الَفـــَرَج  ـــرْبِ ـــَر َمـــَع ال�ضَّ َواأَنَّ النَّ�ضْ

َمَع الَكْرِب، َواأَنَّ َمَع الُع�ْضِر ُي�ْضًرا«)1(.
قه: »حديث �شحيح«. )1( اأحمد: »امل�شند« )2803(، وقال حمقِّ

ـــُم! اأََل اأَُعلُِّمـــَك َكِلَمـــاٍت َيْنَفُعـــَك اهلُل  ˝: »َيـــا ُغـــالُم)2(! اأَْو َيـــا ُغلَيِّ قوُلـــه 
؟«. بِهنَّ

باب،  ة الَّتي اأُنيطت باالآبـــاء واملربِّني يف العناية بفئة ال�شَّ فيـــه بيان للم�شوؤوليَّ
˝ علـــى ما ُكلِّف به من  بيَّ  ـــة الَّذيـــن مل يبلغوا احللـــم)3(، ذلك اأنَّ النَّ وبخا�شَّ
ـــة؛ مل مينعه من االلتفات اإىل  عيَّ واجـــب التَّبليغ واأداء االأمانة ورعاية �شوؤون الرَّ

غار، وتخ�شي�س وقت لتعليمه وتوجيهه. اأحد الفتيان ال�شِّ
فاأيـــن اأولئك االآباء الَّذين يهملون تربية اأبنائهـــم وتعليمهم اأمر دينهم وما 

ينفعهم يف حياتهم؟! بدعوى ان�شغالهم و�شيق وقتهم!
: حني قال: »فمن اأهمل تعليم ولده وما ينفعه وتركه  م  و�شدق ابـــن القيِّ
ا جاء ف�شادهم من ِقبل  �ُشـــدى؛ فقد اأ�شاء اإليه غاية االإ�شاءة، واأكـــرث االأوالد اإنَّ
ين و�شننـــه، فاأ�شاعوهم  االآبـــاء، واإهمالهم لهم، وتـــرك تعليمهم فرائ�ـــس الدِّ
�شغـــاًرا فلم ينتفعـــوا باأنف�شهم، ومل ينفعـــوا اآباءهم كباًرا، كمـــا عاتب بع�شهم 
وليًدا فاأ�شعتك �شيًخا«)4(.ولده على العقوق فقال: يا اأبت! اإنَّك عققتني �شغرًيا فعققتك كبرًيا، واأ�شعتني 
ة وم�شائـــل من اأ�شول  اب بتوجيهـــات عقديَّ ˝ ال�شَّ بـــيِّ  يف تخ�شي�ـــس النَّ
ـــة لهذه الفئة الزٌم �شرًعا وتربية،  بية االإميانيَّ يـــن دليٌل على اأنَّ البداءة بالرَّ الدِّ
ة واال�شتجابة لداعي  باب واملراهقة بروح االندفاع والفتوَّ حيث تتميَّز مرحلة ال�شَّ
اعة ووازع  الهوى واالنطالق من كلِّ رقيب وَقْيد، فمن مل ين�شاأ على االإميان والطَّ

زوات. هوات وا�شتجاب للنَّ التَّقوى؛ جرفته ال�شَّ
غري ، و»يا ُغليم« ت�شغري له. )2(  الغالم هنا املراد به: الولد ال�شَّ

ة الوداع. ا�س ا البلوغ يف حجَّ )3( اأدرك ابن عبَّ
)4( ابن القيِّم: »حتفة املودود« )�س229(.
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ْبَوٌة«)5(،  ابِّ َلْي�َضْت َلُه �ضَ ويف احلديث: »اإِنَّ اهلَل َلَيْعَجُب ِمن ال�ضَّ
ومعنـــى ال �شبـــوة له كما قال املناوي: »اأي ميـــل اإىل الهوى حل�شن 
باب  رِّ يف حال ال�شَّ ة عزميته يف البعد عـــن ال�شَّ اعتيـــاده للخري وقوَّ

ة ل�شدِّ ذلك«)6(. الَّذي هو مظنَّ
م فيها اإالَّ  اقة الكامنة ال ميكـــن التَّحكُّ فاحليويـــة املمتلئة والطَّ

بت�شخريها يف ما ُير�شي اهلل تعاىل.
ــــا يكــــون ذلك بر�شيخ حــــبِّ اهلل تعاىل واخلــــوف منه يف قلبه  واإنَّ
اأثناء تن�شئته  ورعايته حتَّى ينمو نوًّا متوازًنا معتدالً يْكَلوؤُه اهلل بحفظه 

واإح�شانه.
بعة الَّذين يظلُّهـــم اهلل يف ظلِّه يوم ال ظلَّ اإالَّ  ˝ يف ال�شَّ قـــال 

ظله: »َو�َضابٌّ َن�َضاأَ يف ِعَباَدِة اهلِل«)7(.
فل  ر بربية الطِّ ولهـــذا ذهب العلماء اإىل وجوب االهتمـــام املبكِّ
فل القيـــم االإميانيَّة،  حيحة الَّتي تغر�ـــس يف الطِّ علـــى العقيـــدة ال�شَّ

وتدفعه نحو اخلري، وتبعده عن كلِّ ما ال ُير�شي اهلل تعاىل.
مة ر�شالته:  : يف مقدِّ قـــال ابن اأبي زيد القريواين املالكـــي 
»فكذلك ينبغي اأن يعلموا ما فر�س اهلل على العباد من قول وعمل 
ن ذلك مـــن قلوبهم  قبـــل بلوغهـــم لياأتـــي عليهم البلـــوغ، وقد متكَّ
و�شكنت اإليه اأنف�شهم، واأن�شت مبا يعملون به من ذلك جوارحهم، 
وقـــد فر�س اهلل تعـــاىل على القلـــب عماًل من االعتقـــادات وعلى 

اعات«)8(. اهرة عماًل من الطَّ اجلوارح الظَّ
حيم: : يف و�ضيَّته لبنه عبد الرَّ وقال البلوي املالكي 

ــــــــــا اإذا عــقــلت فــقـل قـد            ر�شـيـت باهلل ربًّ
وديـن االإ�شــالم ديـًنـا            والــنــبــيِّ الــمــنـــبــــــا
ـــا ًّا مــحــبًّ ــد ُقـــل ر�شـــواًل            وقــل نـــبــيـــ ـبـعـــه            تزدْد من اهلل قرًبا)9(مـحـــمَّ ثـمَّ ا�شــتــقـم واتَّ

قه: »ح�شن  »امل�شند« )600/28( برقم )17371(، وقال حمقِّ اأحمد يف  اأخرجه   )5(
لغريه«، واحلارث يف »م�شنده« »بغية الباحث عن زوائد م�شند احلارث« )986/2(، 
وفيه ابن لهيعة، قال البو�شريي: »اإحتاف اخلرية املهرة« )451/7(: وهو �شعيف، 
االألباين  واأورد   ،)270/10( وائد«  الزَّ »جممع  يف  الهيثمي  اإ�شناده  ن  ح�شَّ لكن 
اإ�شناده،  ح  لهيعة، و�شحَّ ابن  بن وهب عن  فيه عبد اهلل  الروياين  له عند  طريًقا 

حيحة«  )824/6(. ل�شلة ال�شَّ ينظر: »ال�شِّ
غري« )529/1(. )6( املناوي: »التَّي�شري ب�شرح اجلامع ال�شَّ

)7( البخاري يف »�شحيحه« )1423(، وم�شلم يف »�شحيحه« )1031(.
مة ابن اأبي زيد القريواين« )�س55(.  )8( ابن اأبي زيد القريواين: »مقدِّ

)9(  البلوي: كتاب األف باء )3/1(.

:: م  وقال ابن القيِّ
د ر�شول  نوا ال اإله اإالَّ اهلل حممَّ »فـــاإذا كان وقت نطقهـــم؛ فليلقَّ
ل ما يقرع م�شامعهم؛ معرفة اهلل �شبحانه وتوحيده،  اهلل، وليكن اأوَّ
واأنَّه �شبحانه فوق عر�شه، ينظر اإليهم وي�شمع كالمهم، وهو معهم 

اأينما كانوا«)10(.
وقـــد ا�شتند العلمـــاء يف تقريرهم لهذا االأ�شـــل اإىل  ن�شو�س  
كِّ  ا ال يدع جمـــااًل لل�شَّ ـــة  كثـــرية ـ ومنها حديـــث الباب ـ ممَّ �شرعيَّ
ليمـــة وُتوجبها، ومن  اأنَّ البـــداءة بالعقيـــدة تقت�شيها التَّن�شئة ال�شَّ

ـــة على ذلك؛ قولـــه تعاىل: ﴿ہ  ہ     الَّ النُّ�شو�ـــس االأخرى الدَّ
ڭ       ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ    ہ   
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ     ۋ  ۋ  ۅ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  
ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ﴾ ]\^[.

” بنيه اإىل عبادة اهلل وتوحيده، ومتابعة  فتوجيه اإبراهيم 
بوي مع اأوالده دليل  ” يف م�شلكه الرَّ ” اإبراهيم  يعقـــوب 
ة ترتكـــز على العقيدة  علـــى اأنَّ رعايـــة االأوالد يف التَّن�شئـــة االأ�شريَّ

ا�س عليها. الَّتي فطر اهلل النَّ
ين احلقِّ  :: »توا�شي االأنبياء با�شتم�شاك الدِّ قـــال االألو�شي 
اجلامـــع جلميـــع اأحكام االأ�شول والفـــروع ليتوارثـــوا امللَّة القومية 

رع امل�شتقيم ن�شاًل بعد ن�شل«)11(. وال�شَّ
ومنـــه قولـــه تعـــاىل: ﴿ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  
فبـــداأ   ،]}\[ ڄ﴾  ڄ   ڄ   ڄ     ڦ   ڦڦ   ڦ  
رك، ون�شحـــه باالأ�شا�س العقدي الَّذي  تـــه بالتَّحذير من ال�شِّ و�شيَّ

به ت�شلح اأحوال االإن�شان وت�شحُّ اأعماله.
:: »ابتداأ لقمان موعظة ابنه بطلب اإقالعه  قال ابن عا�شور 
�شة للتَّزكية والكمال يجب اأن  ف�س املعرَّ رك بـــاهلل؛ الأنَّ النَّ عن ال�شِّ
الل، فاإنَّ  م لها قبل ذلك تخليتهـــا عن مبادئ الف�شـــاد وال�شَّ يقـــدَّ

اإ�شالح االعتقاد اأ�شل اإ�شالح العمل«)12(.

بيـــان اإىل البدء بب�شم اهلل  ـــة ما ورد من اإر�شاد ال�شِّ نَّ ويف ال�شُّ
)10( ابن القيِّم: »حتفة املودود« )�س231(.

)11( االألو�شي: »روح املعاين« )389/1(.
)12( ابن عا�شور: »التَّحرير والتَّنوير« )155/21(.
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همـ   تعـــاىل يف االأكل)13(، ويف ذلـــك تعويـــد لهـــم على ربطهـــم بربِّ
˝ اجلارية:  بيِّ  غر، وكذا �شـــوؤال النَّ �شبحانه وتعـــاىل ـ منذ ال�شِّ
فـــل مطالـــب مبعرفـــة معبوده  »اأيـــن اهلل)14(؟ ففيـــه بيـــان اأنَّ الطِّ
˝ من دعوته الغالم  باأ�شمائـــه و�شفاتـــه واأفعاله، وما ورد عنـــه 
اليهـــودي اإىل االإ�شـــالم وتركه كفر االآباء)15( دليـــل على االهتمام 

باملعتقد والبداءة به.
:: »ويف احلديـــث عر�س االإ�شـــالم على  قـــال ابـــن حجـــر 
ته منه ما عر�شـــه عليه، ويف قوله: »اأَْنَقَذُه بي  ، ولوال �شحَّ بـــيِّ ال�شَّ

ِمَن النَّاِر« داللة على اأنَّه �شحَّ اإ�شالمه«)16(.
وورد كذلـــك منعه اجلارية مـــن الغلوِّ يف مدحـــه واإطرائه)17( 
حيـــث ن�شبت اإليـــه معرفة الغيب وهـــو اأمر خمت�سٌّ بـــاهلل تعاىل، 
ا َهـــَذا َفـــاَل َتُقوُلوُه، َما  ˝: »اأَمَّ ـــح لها كالمها، وقـــال لها  ف�شحَّ

َيْعلَُم َما يف َغٍد اإلَّ اهلُل«)18(.
)13( بينت ذلك  يف احللقة االأوىل من االأطفال يف بيت النُّبوَّة.

)14( اأخرجه م�شلم يف »�شحيحه« )537(.
˙ قال: كان غالم يهودي يخدم  )15( كما يف »�شحيح البخاري« )1290( عن اأن�س 
˝ يعوده فقعد عند راأ�شه فقال له: »اأَ�ْضِلْم«، فنظر  بيُّ  ˝ فمر�س فاأتاه النَّ بيَّ  النَّ
˝ وهو  بيُّ  ˝«، فاأ�شلم، فخرج النَّ اإىل اأبيه وهو عنده فقال له: »اأطع اأبا القا�شم 

يقول: »احَلْمُد هلِل الَِّذي اأَْنَقَذُه ِمَن النَّاِر«.
)16( ابن حجر: »فتح الباري« )221/3(.

˝، فدخل  بيُّ  ع بنت معّوذ قالت: جاء النَّ بيِّ )17( كما يف  البخاري )4852( عن الرُّ
ي، فجعلت جويريات لنا ي�شربن  ، فجل�س على فرا�شي كمجل�شك منِّ حني ُبِني عليَّ
: وفينا نبيٌّ يعلم ما  ، ويندبن من ُقِتل من اأبائي يوم بدر، اإذ قالت اإحداهنَّ فِّ بالدُّ
˝: »َدِعي َهَذا َوُقوِل بالَِّذي ُكْنِت َتُقوِلنَي«، وروي باألفاظ خمتلفة  يف غد، فقال 

يف »�شنن اأبي داود« و»الرمذي« و»ابن ماجه«.
ماجه«  ابن  �شنن  »�شحيح  يف  االألباين  حه  و�شحَّ  ،)1897( نن«  »ال�شُّ ماجه:  ابن   )18(

.)1539(

ـــا اأنكر عليها ما ذكر من االإطراء،  :: »واإنَّ قـــال ابن حجر 
قـــال �شبحانـــه: ﴿ٹ  ٹ   ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ﴾ حيـــث اأطلق علم الغيب لـــه، وهو �شفة  تخت�سُّ بـــاهلل تعاىل، كما 

˝: ﴿ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ه  ]النمل: 65[، وقوله لنبيِّ
ٿ﴾  ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ    ڀ   ڀڀ   ڀ   پ   پ  
˝ يخب به من الغيوب  بيُّ  ]االأعراف: 188[، و�شائر ما كان النَّ
ـــاه، ال اأنَّه ي�شتقلُّ بعلم ذلك، كما قال تعاىل:  باإعـــالم اهلل تعاىل اإيَّ

جئ   ی   ی   ی    ی   ىئ    ىئ   ىئ   ېئ         ېئ    ېئ   ﴿ۈئ  
.)19(»]Ç\[ ﴾حئ

بوي؛  ة يف تقرير هـــذا االأ�شل العقدي الرَّ نَّ مل يختلـــف اأهل ال�شُّ
 :˝ ـــه هـــو الَّذي يتما�شـــى مع الفطـــرة وطبيعة االإن�شـــان، قال  الأنَّ
َراِنِه اأَْو  ْو ُيَن�ضِّ َداِنـــِه اأَ »ُكلُّ َمْوُلـــوٍد ُيوَلـــُد َعلَى الِفْطـــَرِة، َفاأََبـــَواُه ُيَهوِّ
�َضاِنِه...«)20(، ومل يقل ي�شلمانه؛ الأنَّها الفطرة الَّتي ُخلق عليها. جِّ مُيَ

ا�س عن فطرهم الَّتي ُجبلوا عليها؛ بعث اهلل  ـــا انحرف النَّ ولـمَّ
ا�س اإىل ميثاق الفطرة. �شل ليعيدوا النَّ الرُّ

�ضلـ  �ضلوات اهلل عليهمـ  ُبعثوا  :: »والرُّ قال �شيخ االإ�شالم 
بتقرير الفطرة وتكميلها ل بتغيري الفطرة وحتويلها«)21(.

ـــة التَّن�شئة االإميانيَّة، حيث ُتبقي الفطرة  وهذا يدلُّ على اأهميَّ
ين القومي اعتقاًدا وعماًل، كما يدلُّ على   �شليمـــة، وُتر�شخ فيها الدِّ

ة واجلماعة لطبيعتها. نَّ موافقة منهج اأهل ال�شُّ
ـــة واجلماعة فال ت�شتطيع اأن  نَّ ـــا املناهج املخالفة الأهل ال�شُّ اأمَّ

ة ل�شببني: ق تن�شئة اإميانيَّة طبيعيَّة وفطريَّ حتقِّ
الأوَّل: اإقرارهم باأنَّ اأ�شولهم الَّتي بنوا عليها م�شائل االعتقاد 
ة باطنيَّة وهذا ال يتنا�شب مع طبيعة التَّن�شئة  ة اأو ذوقيَّ عقليَّة جدليَّ

فولة)22(. وال يراعي متطلَّبات مرحلة الطُّ
دِّ على الفال�شفة كما فعل املعتزلة،  الثَّاين: اأوجدوا منهًجا للرَّ
دِّ على  روا منهًجـــا للرَّ ـــة من االأ�شاعـــرة واملاتريديَّة حرَّ فاتيَّ وال�شِّ
د اأنَّ طبيعة مناهج هوؤالء  ا يوؤكِّ ة واملتكلِّمـــني، ممَّ املعتزلة واجلهميَّ
ال ترتكز على التَّن�شئة، بل علـــى الكالم واجلدل؛ الأنَّهم م�شغولون 

)19( ابن حجر: »الفتح« )203/9(.
)20( اأخرجه البخاري يف »�شحيحه« )1385( وم�شلم يف »�شحيحه« )2658(.

قل« )342/5(. )21( ابن تيمية: »درء تعار�س العقل والنَّ
ع ينظر: حممد اأحمد  بية يف االإ�شالم« )�س88ـ  91(، وملزيد من التَّو�شُّ )22( االأهواين: »الرَّ

اأويل الفا�شد على العقيدة االإ�شالميَّة« )�س30ـ  38(. لوح: »جناية التَّ
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دِّ على خمالفيهـــم الَّذين انحرفوا عـــن �شبيلهم، لذلك فهم  بالـــرَّ
فل علـــى مناهجهم القائمـــة على نق�س  ال يحتاجـــون لربيـــة الطِّ
ا  دة،  واإنَّ ـــات املجرَّ املذهـــب االآخر، ما دامت مباحثهم يف العقليَّ
ـــد باأ�شولهم من اأجـــل اإقناعهم  تـــي مل تتقيَّ يخاطبـــون العقـــول الَّ

ب�شالمة معتقدهم)23(.
˝: »اأَل اأَُعلُِّمـــَك َكِلَمـــاٍت«، فيه ربـــط م�شائل االعتقاد  قولـــه 
ة اأمان  نَّ بالوحـــي، وفيـــه اأنَّ العقيدة الَّتي ت�شتند اإىل الكتـــاب وال�شُّ

.» ˝ قال له: »َيْنَفُعَك اهلُل بِهنَّ بيَّ  يغ؛ الأنَّ النَّ ل�شاحبها من الزَّ
بية  ا يبـــنيِّ اأنَّ منهج الرَّ نيا واالآخرة، ممَّ فع يكـــون يف الدُّ والنَّ
بـــاع ال االبتداع، حيث  ة يقوم علـــى االتِّ نَّ ـــة عنـــد اأهـــل ال�شُّ االإميانيَّ
رعيَّة، والتَّعلُّق ب�شرية  ا�شئة على االرتباط بالنُّ�شو�س ال�شَّ ُيربَّى النَّ
ال؛  لف ومنهجهم يف اال�شتدالل، وهذا م�شلك تربويٌّ ناجح وفعَّ ال�شَّ
جال الَّتي ال تن�شجم  ا�شئة من �شلطة التَّقليد الآراء الرِّ ر النَّ الأنَّه يحرِّ
مـــع متطلَّبات الفطرة من جهة، وال تو�شلـــه اإىل احلقِّ املبنيِّ على 
اليقـــني والثبـــات مـــن جهـــة اأخـــرى؛ اإْذ العقـــول يعريهـــا اخلطاأ 
ابُّ اإىل اأنَّ  والنَّق�س لعـــدم ع�شمتها وكمالها، فاإذا ما اطماأنَّ ال�شَّ
هذه التَّوجيهات واالإر�شادات من الوحي مبنطوقه ومفهومه ازداد 
ة عقيدته، وكان �شلوكه منطلًقا من عون اهلل وتوفيقه  ُوُثوًقا ب�شحَّ

ويقني بوعده �شبحانه.
ا ُهَو  ˙: »َقْد َجـــفَّ الَقلَـــُم مِبَ ا�ـــس  ˝ البن عبَّ يف قولـــه 
َكاِئـــٌن، َفلَـــْو اأَنَّ اخَلْلَق ُكلَُّهْم َجِميًعـــا اأََراُدوا اأَْن َيْنَفُعـــوَك ِب�َضْيٍء مَلْ 
وَك ِب�َضْيٍء  رُّ َيْكُتْبـــُه اهلُل َعلَْيَك مَلْ َيْقِدُروا َعلَْيـــِه،َواإِْن اأََراُدوا اأَْن َي�ضُ
باب  مَلْ َيْكُتْبُه اهلُل َعلَْيَك مَلْ َيْقِدُروا َعلَْيِه« دليٌل على اأنَّ مرحلة ال�شَّ
زون  حتتاج اإىل معرفة بالق�شاء والقدر واالإميان به، واملربُّون يركِّ
، وتر�شيخ قيم املبادرة  ـــابِّ يف هـــذه املرحلة على تقويـــة اإرادة ال�شَّ
غبة يف التَّفوُّق على غريه، وال  ي عنـــده، والرَّ فيـــه، ورفع روح التَّحدِّ
�شـــكَّ اأنَّ جناعة حتقيق ذلك ال يكـــون اإالَّ بتنمية روح االعتماد على 

. اهلل تعاىل والوثوق بق�شائه وقدره، والتَّعلُّق بهـ  �شبحانه وتعاىلـ 
�س يف هذه املرحلة  ابَّ قد يتعرَّ د هذه احلقيقة اأنَّ ال�شَّ ا يوؤيِّ وممَّ
لبية الَّتي قد تفقـــده ثقته بنف�شه؛ من مثل  اإىل بع�ـــس املواقف ال�شَّ
ته يف جمال  ة اأمام غـــريه، اأو اإح�شا�شـــه مبحدوديَّ ونيَّ �شعـــوره بالدُّ
ذع من زمالئه ب�شبب  قد الالَّ �شه للنَّ ما مقارنة باأ�شحابـــه، اأو ُتَعرِّ

ة« )�س270( وما بعدها. بويَّ ع ينظر ر�شالتي: »الو�شايا الرَّ )23( ملزيد التَّو�شُّ

خرية والهزء من  �شه لل�شُّ ،اأو تعرُّ م�شتواه االجتماعيِّ واالقت�شاديِّ
اأقرانـــه لعاهة يف ج�شمه اأو �شعـــف يف نطقه، فيتولَّد عنده ردُّ فعل 
د اأو  �شلبـــيٍّ ينتج عنه اكتئاب اأو اإحباط اأو انطواء اأو عدوان اأو مترُّ
ي فيه ثقته يف نف�شه وما وهبه  ه َفَقد املُِعني الَّذي ُيَقوِّ غري ذلك؛ الأنَّ
له بها على غريه، ولذلـــك ال تعجْب مِلَا  اهلل تعـــاىل له من ِنَعـــم َف�شَّ
باِب  ـــة لدى ال�شَّ ة اأو �شلوكيَّ ت�شمعـــه وت�شاهده مـــن انحرافات فكريَّ
ي ببع�شهم اإىل االنتحار اأو االإدمان اأو الهجرة  رة، توؤدِّ يف �شنٍّ مبكِّ

اإىل املجهول.
خ فيـــه االإميان بالقدر، وَوِثق بحكمة اهلل  ـــا اإذا كان قد تر�شَّ اأمَّ
تعـــاىل؛ فاإنَّه ال ياأبـــه كثرًيا مِلَـــا يواجهه من مواقـــف، و�شيجتازها 
�شـــا باهلل تعاىل  �شـــٌة على الرِّ بـــاإرادة �شلبـــة تدفعها عقيـــدة ُموؤ�شَّ
نَّ الَفَرَج  ، َواأَ رْبِ َر َمَع ال�ضَّ ب على اأقداره؛ اإْذ اأيقن »اأَنَّ النَّ�ضْ وال�شَّ

َمَع الَكْرِب، َواأَنَّ َمَع الُع�ْضِر ُي�ْضًرا«. 
˙: »اْحَفـــِظ اهلَل َيْحَفْظـــَك،  ا�ـــس  ˝ البـــن عبَّ يف قولـــه 
ِة«  دَّ َخاِء َيْعِرْفَك يف ال�ضِّ ْف اإَِلْيِه يف الرَّ ْدُه اأََماَمَك، َتَعرَّ اْحَفِظ اهلَل َتِ
ابِّ على اتِّخاذ االأ�شبـــاب والعمل بها بعد االعتماد على  تربيـــة لل�شَّ
اهلل تعـــاىل، وعدم التَّهاون فيها؛ وتعليم لـــه اأنَّ اجلزاء من جن�س 
ـــابِّ وواليته له  مرتَّب على حفظ  العمـــل؛ فحفظ اهلل اخلا�ّس لل�شَّ
ابِّ  ـــابِّ الأوامر اهلل تعاىل وحـــدوده، وا�شتجابة اهلل لدعاء ال�شَّ ال�شَّ
خاء  اء يكون بتحقيقـــه التَّقـــوى يف الرَّ ـــرَّ وانفـــراج اأزمتـــه يف ال�شَّ
والي�شر، ومن تربَّى على هذا املعتقد ن�شاأ م�شتقيًما متوازًنا معتداًل 

بخـــالف غـــريه، و�شتََّان بـــني الفئتـــني: ﴿ى  ائ     ائ  ەئ  ەئ  
.]Â: 22[ ﴾وئ  وئ    ۇئ   ۇئ   ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ

افعات اجلامعات:  ˝ الكلمـــات النَّ بيُّ  املـــكان الَّذي علَّمه النَّ
ق الَّذي عر�س به ذلك  ˝«، واالأ�شلوب امل�شوِّ ِبـــيِّ  »ُكْنـــُت َرِديَف النَّ
القول احلكيم، حيث ا�شتعمل اأ�شلوب التَّ�شويق بقوله: »اأََل اأَُعلُِّمَك 
؟...«، واأ�شلوب التَّحننُّ والتَّنبيه بقوله: »يا  َكِلَماٍت َيْنَفُعَك اهلُل بِهنَّ
ُغلَيـــم!« دلَّ على اأن العقيدة وم�شائل االإميـــان ال ُتْعَر�ُس باأ�شاليب 
ا�شئـــة، وال ُيح�شر تلقينها يف املدار�س فح�شب، بل هي  عة للنَّ متنوِّ
دة،  تربيـــة اإميانيَّة تر�شـــخ يف االأطفـــال با�شتغالل املواقـــف املتعدِّ
باب  ابة ت�شرعـــي اهتمام ال�شَّ عة وجذَّ وبا�شتخـــدام اأ�شاليـــب متنوِّ

وت�شتحوذ على م�شاعرهم وتفكريهم.
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وحدودهـــا  باأحكامهـــا  ـــة  االإ�شالميَّ ريعـــة  ال�شَّ جـــاءت  لقـــد 
ياع، واأموالهم  ا�س من ال�شَّ انية حلفظ م�شالح النَّ بَّ وقوانينها الرَّ
عيَّة  لت القائـــم على حقوق الرَّ لـــف، كما اأنَّها حمَّ لب والتَّ مـــن ال�شَّ
االأمانـــة الَّتي ا�شرعـــاه اهلل للقيام بها على اأمتِّ وجـــه، واإي�شال 
ارع اأكل  م ال�شَّ احلقِّ اإىل ذويه من غري نق�س اأو بخ�س، ولهذا حرَّ
با اأو الغ�شب  ا�س بالباطل، �شواء كان ذلك بطريق الرِّ اأمـــوال النَّ
˝: »َل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ  بيُّ  اأو الّر�شـــوة اأو غريها، كما قـــال النَّ

ُم�ْضِلـــٍم اإِلَّ َعـــْن ِطيـــِب َنْف�ـــٍس«)1(.
ـــرع يف حترميـــه، ولعـــن فاعلـــه هو ذنب  د ال�شَّ ـــا �شـــدَّ واإنَّ ممَّ
ع  الّر�شوة؛ كونها تنق�س عرى املجتمع، فتف�شد اأخالق اأهله، وت�شيِّ

م�شاحَلهم، ويطمع فيهم عدوُّهم.

ــا طمَّ الوادي على الَقِريِّ بانت�شار هذه االآفة امل�شينة؛ راأيت  وملَـّ
ـــر نف�شي واإخـــواين بخطورة هـــذه املعاملة، وذلك  لزاًمـــا  اأن اأذكِّ
ـــة، م�شر�شًدا باأقـــوال علماء  نَّ ببيـــان حترميها من الكتـــاب وال�شُّ

ة، فاإليك اأخي القارئ بيان ذلك: االأمَّ

 تعريف الّرشوة:
اء: اجُلْعُل، جمع ُر�ًشـــا وِر�ًشا. وَر�شاُه  �ْشَوُة، مثلَّثُة الـــرَّ لغـــًة: الرَُِّ
�َشى: َطَلَبها، ورا�شاُه: حاباُه  اها، واْرَت�َشى اأََخَذها، وا�ْشَرْ اأْعطـــاُه اإيَّ

اه: الَيَنُه)2(. و�شاَنَعه، وَتَر�شَّ
»االإرواء«  يف  االألبـــاينُّ  حـــه  و�شحَّ  ،)2863( »�شننـــه«  يف  ارقطنـــي  الدَّ اأخرجـــه   )1(

.)1459(
)2( »القامو�س املحيط« )�س1184( بت�شرف.

وقـــال ابن االأثري: »الّر�شوة: الو�شلـــة اإىل احلاجة بامل�شانعة، 
ل به اإىل املاء«)3(. واأ�شله من الّر�شاء الَّذي يتو�شَّ

، اأو الإحقاق باطٍل. ا ا�شطالًحا: فهي ما ُيعَطى الإبطال حقٍّ واأمَّ
، حيث قّيد مبا اأعطي الإحقاق  وهو اأخ�سُّ من التَّعريف اللُّغويِّ

.)4( الباطل، اأو اإبطال احلّقِ
قـــال ابن العربي: »الّر�شـــوة هي كلُّ ماٍل دفع ليبتاع به من ذي 
ا�شي هو  جـــاه عوًنا على مـــا ال يجـــوز، واملرت�شي هو قاب�شـــه، والرَّ

ائ�س هو الَّذي يو�شط بينهما«)5(. دافعه، والرَّ
لة بالّر�شوة: ومن االألفاظ ذات ال�شِّ

اأ ـ امل�شانعـــة: اأن ت�شنع لغريك �شيًئا لي�شنع لك اآخر مقابله، 
كنايـــًة عـــن الّر�شوة، ويف املثـــل: »من �شانع باملـــال مل يحت�شم من 

طلب احلاجة«.
نيـ  وهو  حتـ  بفتح ال�شِّ ني: اأ�شله من ال�شَّ حتـ  ب�شمِّ ال�شِّ بـ  ال�شُّ
ـــذي ال يحلُّ ك�شبه؛  االإهـــالك واال�شتئ�شـــال، وال�ّشحت: احلرام الَّ

يت الّر�شوة �شحًتا. الأنَّه ي�شحت البكة اأي: يذهبها، و�شمِّ
وقـــد �شار بع�ـــس الفقهاء على ذلـــك؛ لكن ال�ّشحـــت اأعمُّ من 

حت كلُّ حراٍم ال يحلُّ ك�شبه.)6(. الّر�شوة؛ الأنَّ ال�شُّ

  

)3( »النهاية يف غريب احلديث واالأثر« )�س359(.
)4( »املو�شوعة الفقهية« )219/22(.

)5( »عار�شة االأحوذي« )80/6(، »الفتح« )271/5(.
)6( »املو�شوعة الفقهية« )219/22 ـ 220( .

جرمية الرشوة
فـي ال�ضريعة الإ�ضالمية

عبد اهلل بوزنون
طالب يف مرحلة املاج�شتري يف علوم ال�شريعة  ـ الدويرة   
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ة  نَّ ا الأدلَّة على حترمي الّر�ضوة؛ فقد ورد يف الكتاب وال�شُّ واأمَّ
ة على حترميها. واإجماع االأمَّ

فمـــن التَّنزيل قولـــه تعـــاىل: ﴿ڱ ڱ ڱ ں ں 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 

ھ ھ ھ﴾ ]\^[.
رين اأنَّ معنى هذه االآية: »ال ت�شانعوا  وقد جاء عن بع�س املف�شِّ
ام وتر�شوهم ليق�شوا لكم على اأكرث منها...، قال  باأموالكـــم احلكَّ
ة الّر�شاء اإالَّ َمْن  ام مظنَّ ح؛ الأنَّ احلكَّ ابن عطيَّة: وهذا القول يرجَّ

ع�شم وهو االأقل«. اهـ، من »تف�شري القرطبي« )340/2(.
وهنـــا فائدة يجـــدر التَّنبيه اإليها: وهـــو اأنَّ اهلل ملَّا ذكر حترمي 
كر بعده؛  ها بالذِّ ا�س بالباطل ـ والّر�شوة منـــه ـ خ�شّ اأكل اأمـــوال النَّ
اللة على اأنَّ  مات كثرية، وللدَّ ناعة، جامعة ملحرَّ الأنَّها »�شديدة ال�شَّ

معطي الّر�شوة اآثٌم مع اأنَّه مل ياأكل مااًل، بل اآَكَل غريه«)7(.
ـــا يدلُّ علـــى حترميهـــا: اأنَّ اهلل عزَّ وجّل و�شـــف اليهود  ـ وممَّ
هـــم: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ﴾ ]املائـــدة: 42[،  باأنَّ
، وعدم تطهري  مَّ ـــا ا�شتوجب لليهـــود الـــذَّ وهاتـــان اخل�شلتان ممَّ
قلوبهـــم، وعـــدم اال�شتجابة لهم؛ الأنَّ هذا الو�شـــف ذكر بعد ذكر 

احلكم، وهـــو قوله تعـــاىل: ﴿ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

جئ﴾ ]\ a[، فكاأنَّهم نالوه ب�شبب و�شفهم.
ًنا هذا املعنى: »اأي: ومن كانت هذه �شفته؛  قـــال ابن كثري مبيِّ

ر اهلل قلبه؟! واأنَّى ي�شتجيب له«)8(. كيف يطهِّ
 í حابة  وال�ّشحـــت يف هذه االآية ـ كما ورد عن بع�س ال�شَّ

ـ هو الّر�شوة.
�شا«. حت: الرَّ ˙: »ال�شُّ قال ابن م�شعود 

˙: »بابان مـــن ال�ّشحت: الّر�شا  وقال عمـــر بن اخلطاب 
ومهر الزانية«.

جل  ا ـ اأنَّه �شئل عن ال�شحت فقال: »الرَّ  وعن ابن م�شعود ـ اأي�شً
جل فيق�شيها فيهدي اإليه فيقبلها«)9(. يطلب احلاجة للرَّ

وهنا ـ اأي عند هذه االآية ـ وقفتان:
اهر بن عا�شور، انظر: »التحرير والتنوير« )190/2(. )7( قاله الطَّ

)8( »تف�شري ابن كثري« )226/5(.
بي يف »تف�شريه« )155/6(. )9( روى هذه االأقوال الطَّ

االأوىل: يف ت�شميـــة الّر�شـــوة �شحًتـــا �شرٌّ لطيف وهـــو: اأنَّها  اأي 
الر�شوة متنع �شاحبها من ال�شبع وتدفعه اإىل اجل�شع.

اء: »اأ�شلـــه )اأي ال�ّشحت( كَلب اجلـــوع، يقال: رجل  قـــال الفرَّ
م�شحـــوت املعدة اأي اأكـــول، فـــكاأنَّ بامل�شر�شـــي واآكل احلرام من 
هم«. اهـ  ـــره اإىل ما ُيعَطى مثل الَّذي بامل�شحـــوِت املِعَدة من النَّ ال�شَّ

من تف�شري القرطبي« )183/6(.
مة عند جميع اأهل الكتاب  ـــا الثَّانية: فهي اأنَّ الّر�شوة حمرَّ واأمَّ
م عندهم واإالَّ  كمـــا يف هذه االآيـــة حيث ذمَّ اهلل اليهود لفعٍل حمـــرَّ

م عليهم. فال لوم عليهم فيما مل يحرِّ
م عليهم يف كتابهم  : »ولوال اأن ال�ّشحت حمرَّ قال ابن عبد البِّ
م عند جميع اأهل  حت حمرَّ هم اهلل يف القراآن باأكله؛ فال�شُّ مـــا عريَّ

الكتاب«)10(.
فر  ـــا ي�شتاأن�س به يف هذا الباب ما جاء يف التَّوراة يف »ال�شِّ وممَّ
ام  ـــاين« منها: »ال تقبلن الّر�شوة فاإنَّ الّر�شوة تعمي اأب�شار احلكَّ الثَّ

يف الق�شاء«)11(.
ة فقد ورد اللَّعن والوعيد على ل�شان ر�شول اهلل  نَّ ـــا من ال�شُّ واأمَّ

˝ يف ذمِّ مقرفها؛ االآخذ واملعطي لها.
مذي يف »�شننه« عـــن عبد اهلل بن عمرو قال:  فقـــد اأخرج الرِّ

ا�شي واملرت�شي«)12(. ˝ الرَّ »لعن ر�شول اهلل 
ا�شي واملرت�شـــي قد نالهما  ˝ اأنَّ الرَّ فقـــد اأخب ر�شـــول اهلل 
حمـــة ومواطنها نـــازل وواقع  اللَّعـــن، وهـــو »البعد من مظـــانِّ الرَّ

عليهما«)13(.
فانظـــر ـ يا رعاك اهلل ـ هذا الوعيـــد الَّذي يقرع االآذان، ويهزُّ 

نيا. بِّ بَعَر�ٍس من الدُّ القلوب، فما بالك ت�شري �شخط الرَّ

  

)10( انظر: »التَّمهيد« )323/12(.
)11( ذكره املناوي يف »في�س القدير« )268/5(.

)12(رواه اأبو داود )3580( والرمذي )1337( وقال: »هذا حديث ح�شن �شحيح« 
وابن ماجه )2313(، وقال االألباين: »�شحيح«، انظر »االإرواء« )2620(.

ا�شي واملرت�شي،  ا احلديث الَّذي انت�شر على األ�شنة العوام: »لعن اهلل الرَّ تنبيه: واأمَّ
عيفة« )1235(:  ل�شلة ال�شَّ ائ�س الَّذي مي�شي بينهما«، فقال االألباين يف »ال�شِّ والرَّ

»منكر«.
)13( قاله املناوي يف »في�س القدير« )267/5(.
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ن  ف الهدية ممَّ ـــا ورد يف حترمي اأخـــذ املوظَّ وممَّ
لي�س بينه وبني املهدي عادة التَّهادي من قبل؛ حديث 
اعدي اأنَّه  ˝ من  طريق اأبي حميد ال�شَّ ر�شـــول اهلل 

اِل غُلوٌل«)14(. قال: »َهَداَيا الُعمَّ
˝ يف حديـــث اآخـــر: »َمـــِن ا�ْضَتْعَمْلَنـــاُه  وقولـــه 
َخـــَذ َبْعَد َذِلـــَك َفُهَو  َعلَـــى َعَمـــٍل َفَرَزْقَنـــاُه ِرْزًقـــا َفَما اأَ

غُلوٌل«)15(.
 فهذان احلديثان يفيدان اأنَّ ما اأخذه العامل من 

مال عن طريق الهديَّة؛ فهو غلول، ال يحقُّ له اأخذه.
اهر  ًرا لهذا املعنـــى: »والظَّ وكاين مقـــرِّ قـــال ال�شَّ
تـــي تهدى للق�شاة ونحوهم هي نوع من  اأنَّ الهدايا الَّ
الر�شـــوة؛ الأنَّ املهدي اإذا مل يكن معتاًدا لالإهداء اإىل 
القا�شـــي قبـــل واليته، ال يهدي اإليـــه اإالَّ لغر�س، وهو 
ته له اإىل  ل لهديَّ ي به على باطله، اأو التَّو�شُّ ـــا التَّقوِّ اإمَّ

م«)16(. ه، والكلُّ حرام كما تقدَّ حقِّ
ن لهم  ـــون الهدايـــا ممَّ لـــف يتوقَّ ولهـــذا كان ال�شَّ
عليهـــم واليـــة؛ الأجل حرمتهـــا، وينفرون عنهـــا اأ�شّد 
مـــا يكون، فهذا االإمام العـــادل عمر ابن عبد العزيز 
اًحا،  يح، طيِّب الّطعم، فقام رجل من اأهل بيته فاأهدى اإليه تفَّ اًحـــا، فقال: لو كان عندنا �شيء من تفاح؛ فاإنَّه طيِّب الرِّ ا�شتهـــى  يوًمـــا تفَّ
الم، وقل له: هديَّتك قد  �شول؛ قال عمر بن عبد العزيز: ما اأطيـــب ريحه وطعمه، يا غالم! اأرجعه واأقرئ فالًنـــا ال�شَّ ـــا جـــاء بـــه الرَّ فلمَّ
 ˝ ك ورجل من اأهل بيتك، وقد بلغك اأنَّ ر�شول اهلل  ، قال عمرو بن مهاجر: فقلت: يا اأمري املوؤمنني! ابن عمِّ وقعت عندنا بحيث حتبُّ

˝ هديَّة، وهي لنا اليوم ر�شوة«)17(. بيِّ  دقة! فقال: اإنَّ الهديَّة كانت للنَّ ة وال ياأكل ال�شَّ كان ياأكل الهديَّ
ابقة، واأنَّها  ة، بل ويف ال�شرائع ال�شَّ نَّ مة بن�شو�س الكتـــاب وال�شُّ واأخـــرًيا؛ وبعـــد هذا البيان املقت�شب عن جرمية الّر�شوة، واأنَّها حمرَّ
جملبـــة للعـــن والإثـــم الك�شب احلرام؛ فعليكـ  اأخـــي امل�شلمـ  بعدما تبنيَّ لـــك �شناعتها، وظهر لك قبحها؛ اأن ت�شتعـــني باهلل على ق�شاء 
�س نف�شك بالّر�شوة وتخلع عنك  بل املباحة لنيلها، كما اأنَّه عليك اأن ت�شت�شعر االأمانة واأنت يف من�شبك، فال تدنِّ حوائجك، وتق�شد ال�شُّ

اعر: االأمانة؛ الأنَّ االأمانة والّر�شوة ال يجتمعان يف حملٍّ واحد، كما قال ال�شَّ
مت     لـتـدخـل فـيـه واالأمـــانـة فـيـه اإذا ر�شوة من باب بيت تقحَّ
ى عن جوار �شفيه ـها     حليم تنحَّ ــت كــاأنَّ �َشعت هرًبـا مـنـها وولَّ

ا لوجهه الكرمي، و�شبحانك اللَّهمَّ وبحمدك، اأ�شهد اأن ال اإله  ر يل جمعه وترتيبه، اأ�شاألهـ  جلَّ وعـــالـ  اأن يجعله خال�شً هـــذا  مـــا تي�شَّ
اإالَّ اأنت، اأ�شتغفرك واأتوب اإليك.

)14( اأخرجه اأحمد )23601(، وقال االألباين اأنَّه حديث �شحيح، انظر: »االإرواء« )246/8(.
)15( اأخرجه اأبو داود )2943(، وقال االألباين: »�شحيح«، انظر: »�شحيح اجلامع« )6023(.

. ، وكل من خان يف �شيء خفية فقد غلَّ رقة من الغنيمة قبل الق�شمة، يقال: غلَّ يف املغنم يغلُّ ُغلوال فهو غالٌّ         قال ابن االأثري عن معنى الغلول: »وهو اخليانة يف املغنم وال�شَّ
يت غلواًل؛ الأنَّ االأيدي فيها مغلولة؛ اأي ممنوعة جمعول فيها ُغّل، وهو احلديدة الَّتي جتمع يد االأ�شري اإىل عنقه«. ]»النهاية يف غريب احلديث واالأثر« )�س676([.         و�شمِّ

)16( »نيل االأوطار« )8 /628(.
)17( »التمهيد« )125/10(.
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درر من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية 

ا�س باحلقِّ َمن علَّق االأحكاَم باملعاين الَّتي    اأحقُّ النَّ
ارُع. علََّقها بها ال�شَّ

]»جمموع الفتاوى« )22/ 331([

اَمه،    كمـــا اأنَّ ُنور الَعني ال َيرى اإالَّ مع ُظهور ُنوٍر ُقدَّ
فكذلـــَك ُنور الَعقـــل ال َيهتـــدي اإالَّ اإذا طَلَعت عليه 

�شالة. �شم�ُس الرِّ
]»جمموع الفتاوى« )1/ 6([

ة النَّظر    عذاُب احِلجاب اأعظُم اأنواع الَعذاب، ولذَّ
ات. اإىل وجِهه اأعلى اللَّذَّ

]»جمموع الفتاوى« )1/ 27([

  وجتـــُد االإ�شـــالَم واالإمياَن كلَّما َظَهـــر وَقوَي كانت 
ـــة واأهُلها اأظَهَر واأقـــوى، واإْن ظَهر �شيٌء من  نَّ ال�شُّ

فاق ظَهرت البدُع بَح�ْشب ذلك. الُكفر والنِّ
]»جمموع الفتاوى« )4/ 20([

  فما ال يكوُن باهلل ال يكوُن، وما ال يكوُن هلل ال ينَفُع 
وال يدوُم.

]»جمموع الفتاوى« )8/ 329([

ـــة اأبَعد كاَن اإىل  نَّ   كلُّ َمـــن كاَن عـــن التَّوحيد وال�شُّ
رك واالبِتداع واالفراِء اأقَرب. ال�شِّ

]»اقت�شاء ال�شراط امل�شتقيم« )�س391([

  كلُّ ِذي مَقاَلة َفاَل بدَّ اأَن تكوَن يف مَقالِته �ُشْبَهٌة مَن 
، ولْواَل ذِلك َلـمـَا راَجت وا�شَتَبهْت. احلقِّ

�شائل وامل�شائل« )2/ 401([ ]»جامع الرَّ

واحـة اإلصـالح
اإعداد: اأ�ضرة التحرير

مناسبة لطيفة

: يف �شرحه حلديث   قـــال احلافـــظ ابن حجر 
َباِن،  ْيِن ُيَعذَّ ُه َمرَّ ِبَقْبَ ˝ اأَنَّ بيِّ  ¨ عن النَّ ا�ٍس  ابن َعبَّ
ا اأََحُدُهَما  َباِن يف َكِبرٍي؛ اأَمَّ َباِن وما ُيَعذَّ فقال: »اإِنَُّهَما َلُيَعذَّ
�ِضي  ـــا الآَخـــُر َفـــَكاَن مَيْ َفـــَكاَن َل َي�ْضَتـــرِتُ مـــن الَبـــْوِل، َواأَمَّ

ِبالنَِّميَمِة«.
هم للَجمع بني هاتني اخل�شلَتني منا�شبًة،  »اأبدى بع�شُ
ُل ما ُيق�شى فيه يوم  مُة االآِخـــرة، واأوَّ وهـــَي اأنَّ الَبزخ مقدِّ
ـــالة،  وِمن حُقـــوق الِعباد  القيامـــِة مـــن حُقـــوق اهلل ال�شَّ
ر ِمن احَلـــَدث واخَلبث؛  ـــالة التَّطهُّ مـــاء؛ ومفتاُح ال�شَّ الدِّ
ميمة بَن�ْشر  ا�س بالنَّ عي بنَي النَّ مـــاء الِغيبة وال�شَّ وِمفتاح الدِّ

ماُء«. الِفنت الَّتي ُي�شَفك ب�شَبِبها الدِّ

]»فتح الباري« )472/10([

عذر اإلخوان

::  قال اأبو قالبة اجُلرمي 
اإذا بلَغك عـــن اأخيك �شيٌء تكرُهـــه فالَتِم�س له الُعذَر 
ُجهَدك، فاإْن مل جَتد لـــه ُعذًرا، فُقل يف نف�ِشك: لعلَّ الأِخي 

ُعذًرا ال اأعَلُمه.
]»احللية« )285/2([
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 ال�شكر مو�شول اإىل كل من االأحبة التالية اأ�شماوؤهم على توا�شلهم:  

بلقا�شم حفيفـــة من منطقة حمادي ببومردا�ـــس، و�شليمان م�شري 
من اجللفـــة، واأمني طالبي من احلرا�س، ومو�شى حفيفة من منطقة 
جمدل بامل�شيلة، ويحيى فا�شل من مدينة العطاف بوالية عني الدفلى.
ده اهلل ـ نعلمـــه اأنَّ اقراحه ماأخوذ بعني   االأخ زروقـــي بن علـــي ـ �شدَّ

االعتبار وبارك اهلل فيه.
 االأخ عبـــد اهلل املغـــريي مـــن واد �شـــوف اأر�شـــل عن طريـــق البيد 

هـــا منقو�شة، فلو  ة لكنَّ االإلكـــروين ترجمـــة لل�شيخ عبد املجيـــد حبَّ
ـــة، ومقرونًة مبعلومـــات حول �شاحب  ل باإعـــادة اإر�شالها تامَّ يتف�شَّ

�شر. املقال كما هو م�شروط يف قواعد النَّ
 ن�شكر االأخ عبد الغني قادريـ  وفقه اهللـ  من العا�شمة، على غريته على 

رك عند القبور واالأ�شرحة،  فه على مظاهر ال�شِّ عقيدة التَّوحيد تاأ�شُّ
ونعلمه اأنَّ طلبه مل نغفل عنه يوما ما، وجزاه اهلل خريا.  

 كمـــا ي�شكر االأخ يو�شف بلقا�شي ـ حفظه اهلل ـ على �شكره وعرفانه، 

وجزاه اهلل خريا على ما خطته يده.
 كمـــا نوجـــه ال�شكـــر اجلميل لالأخ حل�شـــن لطر�س ـ وفقـــه اهلل ـ من 

منطقـــة عني اأزال بوالية �شطيف، علـــى مرا�شلته وكلماته اجلميلة، 
وبارك اهلل فيه على اقراحه.

م توفيق مريي ـ بـــارك اهلل فيه ـ من عني   ون�شكـــر كثـــريا االأخ املكـــرَّ

كر الأهل  اهـــا: ال�شُّ تـــي �شمَّ قيقة الَّ بو�شيـــف باملدية علـــى كلمتـــه الرَّ
كر، فجزاه اهلل عنا كلَّ خري. ال�شُّ

قهـــا اهلل ـ من مدينة    ون�شكـــر االأخـــت الفا�شلة فاطمة والب�شري ـ وفَّ
تيارت على عباراتها اللطيفة وكلماتها الرقيقة ون�شاأل اهلل لنا ولها 

التوفيق وال�شداد.
  

ردود قصرية:

العزيـــز  عبـــد  لـــالأخ  املوفـــور  بال�شكـــر  نتقـــدم 
مللـــومـ  وفقـــه اهللـ  علـــى اأبياته التي اأثنـــى فيها على 
املجلـــة ويحثُّ فيها على اقتنائهـــا واال�شتفادة منها، 

ومطلعها:
�شــعـٌر اأنــــظُمه مبهـارة    يف جملة تهدي كمنارة
يحوي و�شفا فيه وقائع   اأكــتــُبــه حـــثًّا لـُمطـــاِلع

  

ـ كمـــا ن�شكـــر االأخ الكرمي توفيق بـــن عي�شى من 
دائـــرة تاجنانت بوالية ميلة علـــى حماولته ال�شعرية 
الثَّانية جاءت يف )15( بيتا حتت عنوان: ر�شالة على 

مفت اجلرائد، ومطلعها:
ين تنَت�شُب  ال اأنَت �شم�ٌس وال للدِّ

وال  ل�شيٍء من االأخالق تكت�شُب
وال لعرف ومـعـروف عـرفـتـهـما

بـل اإنَّك الـنـار لالأعراف تلتهُب
ـ�ُس واالإعـالم غايُتك اأنَت الـمدلِّ

والعلُم عندك ما زاَغت به الكتُب
د قلمه.   اإىل اآخر االأبيات، فبارك اهلل فيه و�شدَّ
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